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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 68• SESSÃO, EM 1• DE 
JUNHO DE 1990 

1.1- ABERTURA 

1.2-'-EXÍ'ED lENTE 

1.2.1- Mensagem do Presidente da 
RepúbHca . 

· -N' 130/90 (n•44I/90, na origem), re~
tituindo autógrafos dç projeto de lei sari· 
clonado. 

1.2.2- Oficios do Sr. Primeh;-o Se4:.re
tário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado Fe
deral autógrafos dos seguintes Projetas: 

Projeto de Lei da Câmara n9 24/90 (ng 
1.102/88, na Casa de origem), que dá nova 
redaçáo ao art. 492 da Consolidação das 

, Leis do Trabalho. 
~- Projeto _dç ),jlj da Câma_r_a n•~5/90 (11" 
2.036/89, na Casa de origem)! que -cfetef
mina a indicação do prazo de prescrição 
~os títulos de qédito _(cambiais). 
·Projeto de Leí da Câmara n9 26/90 (n" 

3Ã82/S9, na Casa de origem), que intro-
duz modifiéaçtão no Código de Processo 
Civil. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 27/90 (n~ 
6.821/85, na Casa de origem), que confere 
à BR~369 a denominação de "Rodovia 
Presidente Tancredo NeYes'' ~ · 

Projeto de Lei da Câmara n9 28/90 (~ 
2:158/89, na CaSa de_origefu), que dispõe 
sobre os efeitos civ,is do casamento religio
so e d_etermina outras providências. . 

} Projeto de Lei da Câmara n9 29!90 (n~ • 
2.599/89,,_~a C~sa de origem), que altera 
dispositivos dÕ b~creto-Lérn~ 2.848, de· 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal· 
BrasiJeiro. · 

SUMÁRIO 
- Projeto de Lei da Câmara n~ 30/90 (n~ 

4. 779/90, na-Casa de""origerii), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que 
prorroga a vigência do I Plano Nacional 
de Informática e Automação - Planin. 

Proje~o de Lei da Câmara p? 31190 (n' 
·2.462189~ na Casa de origem), que altera 
a redação do § 29 do art. 184 e a·crescenta 
parágr3fo úniCo ·ao art. 240 da Lei n• 
5.869, de 11 de janeiro de 1973- CQdigo 

·de Processo Civil. 
Projeto de Lei da Câmara no 32/90 (n? 

3.012/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a divulgação dos integrantes de co
mitivas que se destinam ao exterior e de
termina outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n9 33/90 (n~ 
1.361188, na CaSa de origem), que altera 
o Código Eleitoral no que se refere ao 
preenchimento e forma de apresentação 
da cédula eteit_oral. · 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

Abertura de prazo para recebimento de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
.-il' 30/90, lido ante~ormente, 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALBERTO HOFF
MANN - Falecimento do Dr. Cláudio 
Dischinger. 

SENÃDORMÁRIO MAIA - Forta
lecimento dos Partidos Políticos para con~ · 
.solidaçâo do processo democrático. Criá-.-. 
Ção de comissões provisórias do PDT úD. 
todo o Estado do Acre. 

SENADOR IRAPUAN COSTA JÚ'. 
NIOR, como Líder- Designação do Dr. 

_ Lourenço Vieira da Silva para a Secretaria 
Executiva do Ministério da AgricultuJ!l: 

SENADOR )ARBAS PASSARINHO 
-Solidariedade de S. E~ ao pronunc\a
mento do Senador Irapuan Costa Júnior 
que o antecedeu na tribuna. Veto do Se

, nhor Presidente da República a projetO 
de lei de conversão que trata de tari[.~ 
de energia elétrica privilegiada para a :;.\._1· 
brás e A1unorte. 

1.2.5- Comunicação da Presidência. 

Recebimento do Aviso n·•2.108, do Mi
nistro Rogério Magri, em resposta ao R~
querimento de autoria do Senador Pom
peu de Sousa. 

1.2.6- Discursos do Expediente (c011ti~ 
nuação} 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES, pela ordem- Reedição da Me· 
diqa Próvisória n? 185. de 4 de maio de 
1990, rejeitada pelo Congresso, que dis
põe sobre a interposição de recurso-s n'-os 
dissídios coletivos e a concessãO de efeito 
·suspensivo. 

SENADOR JOSE F'bGAÇA, pel~'or
dem - Reedição da Medida Provisória 
ll9 185, de 4 de maio de 1990, rejeitada. 
pelo Cong:esso, que dispõe sobrl! 11 inter· 
posição d~ recursos nos dissídios. coletivos 
e a ç_q~cessão de efeito suspensivo. 

.. 1.2. 7 - Comunicações 

-Da Lid_erança do PSDB, referente 
ã inqicação do· Senador ~ata Machad_o 
para integrar a Comissão de Educação na. 
qualidade de Suplente. 

-Da Liderança do PFL, referente à 
indicação do Sr. Odacir Soares como Vi· -
ce-Ud,er do Partido 
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PASSOS PORTO 
D•retor-Geral do Senad-o Fed«tral 

'.AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSE OE SOUZA 
Dire1or Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Du-eto~ Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COÜTINHO MADRUGA 
Dn·eto~ Adjunto 

1.2.8 - Requerimento 

-N9 137/90, de autoria do Sr. Seriador 
Mauro Borges, solicitando ao Tribunal de 
Contas da União, informaç6es'que men-. 
ciona. 

1.3- ORDEM DO DIA . 

Redação fina[ do Projeto de Lei DF 
n\' 19/90, que cria o Distrito de Limpeza 
de Ceilândia mi estr'utu.ra administrativa 
do Serviço Autónomo de Limpeza Urba
~a, e dá outras providênciaS. Aprovada. 
A sanção do Governador do Distrito Fe
deraL 

I .3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ODACIR SOARES -Si
tuação agrária de Rondôriia. 

SENADOR MÁRIO MAIA_:_ Reedi· 
ção da Medida Provisória no 185, de 4 
de maio de 1990, rejeitada pelo CongreSso 
Nacion<!l •. que dispõe 5obre a interposição 
de recursos nos dissídios coletívos e a con
cessão de efeito sUspensivo, 

SENADOR ODACIR 'SOARES', ·coe 
mo Líder- Reedição da Medida Provi-

... _..;_ .. 
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sória no 185, de 4 de maio de 1990, rejei
tada pelo Congresso Nacional, que dispõe 
sobre a interposição de recursos nos diss(~. 
dios coletivos e a concessão de efeito ~us-
pensivo. o • _. _ 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO
Análise sobre a questão da privatização 
no País, tendo em vista a nossa economia 

, de monopólio. . _ - : 
SENADOR NEY MARANHÃO -

Comentário ao artigo do jomalistá Ha
rOldo Holanda, sob título Crise do con
fronto. -
S~NADOR JUTAHY MAOA

LHAES - Motivos da quebra de safra 
no Pafs. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Transcrição de documento do Sindicato 
dos Conferentes de Carga e Descarga dos 
_Portos de Imbituba_e Laguna, que expres
sam as suas preocupações com as medidas 
do Plano Brasil Novo. 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
-Tratamento inj1,1st9 _dispensado pelo 
Gove'riio à .questão regional do Nordeste. 

SENADOR MENDES CANALE -
Problemas dos acidentes com ofídicos no 

País, e em particular em. Mato Grosso do 
SuL 

L4--,- E!'/ CERRAMENTO 
2 - ÁTOS DO PRESIDENTE 

_ - N~' 98 e 99/90 

3- PORTARIA DO PRIMEffiO SE· 
CRETÃRIO 

-N• 12190 

4- PORTARIA DO ÍJIRETOR· 
GERAL 
-N' 9/90 

5- SINDICATO DOS SERVIDORES 
DO PODER L'EGISLATIVO FEDERAL 
E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO. 

-Edital de convocação da Assembléia 
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 
7 de junho de 1990. 

6- ATAS DE COMIS~ÕES 

7- MESA DIRETORA 
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 

PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 68" Sessão, em 1" de junho de 1990 
4! Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousâ e Jutahy Magalhães 

ÀS9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Odacir Soares - J afbas 
Passarinho - Chagas Rodrigues - Mauro 
Benevides -FranciSco Rollemberg- João 
Calmon - Pompeu de Sousa- Meira Filho 
- Alberto Hoffmann. 

O.S!l.,J'RESIPENTE. (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 10 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. Primeiro SeCretário procederá à lei-
tura do Expediente. · 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

,Restituindo autógrafos de projeto de lei san
cionado: 

N• 130/90 (n' 441/90, na origem), de 3.0 
de maio ao corrente, relativa_ao ProietQ___4_e., 
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Lei de-Conversão no 36, de 1990, que dispoe h) ato de indisciplina Óu de insubordina- sante pagou a letra oU em que 'ele próprio 
foi acionadp. sobre critérios de reajuste das mensalid.ades ção; , 

"eSCOlares e dá outras providências. ~ . i} abandono de emprego; ' ' ' 
(Projeto que se "t"ranSWrmo~. na Lei n~ j)_ ato lesiy:o~a honra ou da boafamaprati-

8.039, de 30 de maio d~ _1990.). · - - . - • · · • éai:lo ·no ·serVIço Contra gualqper pessoa, ou (A Comissão de ConStituição, Justiça 
OffCIOS · 'dferisás'f(sl~s; ~·~s meSmás'condiçõ~, salvo e Cidadania.) 

em caso de legttima defesa, própna ou de 
Do Sr. PrimeirO Secretário da Câmara dos 

Deputados encaminhando à revisão do Senado 
Federal autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO IJE LEI DA CÂMARA 
N• 24, DE 1990 

(N' 1.102/88, na Casa de origem) 

D~ n~~a.~asi~ ao art. ~92 da Conso
lidação das Leis·do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Transformado eril § 1~ o parágra· 

fo único do art. 492 da Consolidação das Leis 
do Trabalho,_ acrescente-se-lhe o seguin~e § 
2~: 

""Art. 492. 

···§··z~···:é·~~d~d;·~·di·;p·~;~-d~-~~p;~·-
gada sindicalizado, a partir do registro 
da sua candidatura a cargo de direção 
bu representação sindical e, se eleito, 
ainda que suplente, até 1 ( unt) ano a·pós 
o fiilal do mandato, salvo se cometer fal
ta grave." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data 
de; sua publicação. , 
· Art. 3~-- Revogam-se as disposÍçóés em 
contrário. - · 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
DO TRABALHO . 

(Aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, 
de tv de maio de 1943) 

.............. ·········· ······-···--··-~"--· ;;~~.~ ..... . 
TÍTULO IV 

Do Contrato Individual do· 
Trabalho 

·· ··· ··············e:A:iiiüi:.o"iv················'· 
Da Suspensão e da Interrupção 

Art. 482. Constituem justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho pelo empre
gador: 

a) ato de improbidade; 
b) inc-ontinência de conduta ou mau proce

dinlento; 
c) negociação habitual por conta própria 

ou alheia sem permissão do empregador, e
quando constituir ato de concorrência à em
presa para a qual trabalha o empregado, ou 
for prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, 
passada em- julgado, caso não tenha havido 
suspensão da execução da peqa; 

e) di!sídia no desempenho das respectivas 
funções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 

putrem; PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofen- N~ 26, DE 1990 

sas físicas praticadas contra c;t empregador e (N~ 3.482/89, na Casa de Origem) 
superiores hierárquicos, salvo em caso de !e- Introduz mod.ificaçáo no Código· de 
gítima defesa, própria ou de outrem; Processo Civil. -

I) prática constante de jogos de azar. 
, ,l~arágrafo único. Cçmstitui igualmente O Congresso Nacional decreta: 
justa causa para .dispersão. de- empre_gado a~ ... Art. 19 O art. 330 do Código de Processo 

'prátiCa; devidairieilíe'cO:ln.Piôvàda êm inqué- ·Civil passa a ter a seguinte redação: 
rito administrativo, de atos atenta.tórios à se~ "Art. 330. 0 Juiz conhecerá direta-
gurança nacióilal. mente do pedido, proferindo sentença, 
········~~-~-~,._.., ... ,.,.._._.~---·----·-·.--.:-...-~r.-.-.-... , .. ,.- caso não haja irregularidade a sanar, 
········-·-.... -·-~-~--·----~-----.-.-• .,..,_ ..•...... · quer de ofício, qutr por provOCação de..; 

(A Comissão de Assuntos SociaiS.) 

PROJETO DE LEi DA CÂMARA 
N' 25, DE 1990. 

(N• 2.036/89, na Casa. de origem) 

' neterirliDà ·a -indiCâçãÕ ~Õ prazo de 
prescriçAo nos títulos de <;rédito (cam-
biais). · ' 

O Congresso Nacional decr~tã.: · . 
Art. 1" Nos impressos referentes ã títulos 

de créditos em geral (cambiais) deverá, obri
gatoriamente, constar a seguinte expressão: 
"0 direito de ação_ judicial referente a este 
título prescreve em 3 (três) anos, nos termos 
do art. 70 da Lei Uniforme Relativa às Letras 
de Câmbio_e Notas Promissórias". 

A.rt, JY Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

·Art. 3° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

.LEGISLAÇÃO CITADA. 

LEI UNIFORME RELATIVA 
ÁS LETRAS DE CÃMBIO 

E NOTAS PRDMISSC'JRJAS 

.Art. 70. 

TÍTULO I 
Das Letras 

CAPITULO XI 
Da Prescrição 

Todas as aç6es contra o aceitante relativas 
a letras (letras de câmbio: "lettres de· chan· 
ge") prescrevem em-3 (três) anos a cõntar 
jo seu vencimento, 

As ações do portador contra os endossan~ 
tes e contra _o sacador prescrevem num ano, 
a contar da data do protesto feito em tempo 
útil, ou da data do vencimento, se se tratar 
de letra que contenha cláusula "sem despe
sas" 

As açóes dos endossantes uns contra os 
outros e contra o sacador prescrevem cm 6 
(seis) meses a contar do dia em que o endos-

algum irlteressado. 

Art. 2P Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições _em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N" 5.869. 

DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil. 

TITULO V 
DOs A tos Processuais 

Capítulo I 
Da Fonna dos A tos Processuais 

SEÇÃO III 
Dos Atos do Juiz 

Art. 164. Os despachos, decisões, 
~sentenças, e acórdãos serão regidos, da

tados e assinados pelos Juízes. Quando 
forem proferidos verbalmente, o taquf
grafo ou o datilógr~fo os registrará sub
metendo-os aos Juizes para revisão e as
sinatura. 

CAPÍTULO V 
Do Julgamento Conforme 

o Estado do Processo 

SEÇÃO II 
Do Julgamento Antecipado 

da Lide 

Art. 330. O Juiz conhecerá direta
mente do pedido, proferido sentença. 

I-quando a questão do mérito for 
unicamente de direito, ou, sendo de di-
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reito e de fato, não houver necessidade 
de produzir prova em audiência; e 

II- quando ocorrer a revelia (art. 
319). . 

(A COmiSsão de Constilúlção, Jus
tiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 27, DE 1990 

(N~ 6.821/85, na Casa de origem) 
(De iniciativa da Senhor Presidente 

da República) 

Confere à BR..:-369 ã-deD.OnlinaçãO 
de "Rodovia Presidente Tancredo Ne· 
ves". 

O Congresso Nacíonã] decreta: 
Art. 1" Passa a denominar-se "Rodovia 

Presidente Tancredo Neves" a BR-369, pre
vista no Plano Nacional de Viação, que liga 
o Município de Oliveira, no Estado de Minas 
Gerais, ao de Cascavel, no Estado do Paraná. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação-. 

Art. _3o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N' 548, DE 1985, 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelentfssimo Senhores Membros do 
Congresso Nacional: _ 

Nos termos do art. 51 da Constituição, te
nho a honra de submeter à elevada delibe
ração de Vossas ExcelênCias o anexo pr'ojeto 
de lei que confere à BR-369 a denominação 
de "Rodovia Presidente Tancredo Neves", 

Esta proposição visa a. homenagear a me
mória do Presidente Tancredo de Almeida 
Neves, perpetuando-a, de modo expressivo, 
na denominação de importante rodovia fede
ral (BR-369), que interliga três Estados Bra
sileiros- Minas Gerais, São Paulo e Paraná. 
O sentido de integração que: essa via concre
tiza, ao ligar as regiões Su-deSte e Sul do Pafs; 
bem traduz o espírito de irrecusável adesão 
do homenageado, em sua pregação política, 
aos princípios superiores da Federação. 

A medida ora proposta à consideração do 
Poder Legislativo reflete, em seu significado, 
o gesto simbólico de nosso compromisso com 
o fortalecimento da causa federativa. 

Brasi1ia, 31 de outubro de 1985. - José 
Sarney. 

(A Comissão de Serviços de Infra-Es
trutura.) 

PROJETO DE LECDA CÂMARA 
N• 28, DE 1990 

(Nt 2.158/89, na C&$3 de origem) 

Dispõe sobre os efeitos civis do casa
. mento religioso e determina outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art_. 1' _ O casamento religioso terá efei

tos civis~ obedecidos as exigências. da legis-

lação civil aplicável ao casamentO, inclusive 
no que cónceme a: - · 
I- capacidade civil e a diversidade de se

xo; 
t o-11- identificação e prOva de -dOmicílio dOs 
.nubenteS; 

III- autorização do pai ou tutor, no caso 
de nubente menor de idade; 

JV_- apresentação de atestado, assinado 
por 2 (du3.s) pessOas civilmente capazes, de 
que não há qualquer impedimento para a rea
lização do matrimónio; 

V -apresentação de certidão de óbito de 
nubente viúvo 01,1 viúv~, Qu çl~ çc;rtidão de 
cessação do contra.to matrimon~al anterior; 
· · VI -publicação de editais ou proclamas, 

semanalmente, por 3 (três)"vezes, na impren
sa, ou durante 15 (quinze) dias em lugar os
tensivo e acessível ao público, do tempo reli
gioso ou do -local onde, na comarca, são cele
brados os casamentos civis, devendo a forma
lidade estep1der-se às comarcas de ambos os 
nubentes, se residirem em locais diferentes. 

Parágrafo único. A validade do matrimó
nio religioso Como ato civil d~penderá do res
pectivo registro notarial competente, no pra
zo de 30 (trinta) dias da r~:;alizaçãC? ~<1: ~erimô
.itia religiõsa. 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em 

conti~~'õJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 29, DE 1990 

(N~ 2.599/89, na Casa de origem) 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n• 
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Códi
go Penal Brasileiro. 

O_ Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os caput dos arts. 215, 216 e 219 

do Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940- C:ódigo Penal Brasileiro, passam 
a vigorar com a ·seguinte redação: 

redação: 

"Art. 215. Ter conjunção cai-
na! com mulher, mediante fraude: 

Art. 216. Induzir mulher, mediante 
fraude, a praticar ou a pennitir que com 
ela se pratique ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal: 

Art. 219. Raptar mulher, mediante 
violência, grave ameaça ou fraude, para 
fim libidinoso: 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3P Revogam-se as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CÓDIGO PENAL 

DECRETO-LEI N" 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

O PreSidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. ~~O da Consti
tUiÇãO, aecretã-ciSeguinte lei: 

PARTE ESPECIAL 

TÍTULO VI 
Dos Crimes Contra os Costumes 

Capítulo I 
Dos Crimes Contra a Liberdade 

Sexual 

Posse Sexual Mediante Fraude 

Art. 215. Ter conjunção cainal c-om mu
lher honesta mediante fraude: 

Pena- reclusão, de: um a três anos. 
Parágrafo único. Se o crime é praticado 

contra mulher virgem, menor de dezoito e 
maior de quatorze anos: 

Pena -reclusão, de dois a seis anos. 

Atentado ao Pudor Mediante 
Fraude 

Art. 216. Induzir mulh'er honesta, me
diarlte fraude, a praticar ou permitir que com 
ela se pratique ato libidinoso diverso da con-
junçã_o.camal: -

Pena- reclusão, de um a dois anos. 
Parágrafo único·. Se a ofendida é menor 

de dezoito e maior de quatorze anos: 
Pena: reclusão, de dois a quatro anos. 

···················c;;.FiTüi:ó'i!i ................. . 
Do Rapto - Rapto Violento 

ou Mediante Fraude 

Art. 219. Raptar mulher honesta, me
diante violência, grave ameaça ou fraude, pa
ra fim libidinoso: 

Pena - reclusão,' de dois a quatro anos. 

········--··········~--~-------·--······-··--··· 
(A Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 30, DE 1990 

{n? 4.119190, na Casa de Origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente 

Da República) 

Prorroga a vigência do I Plano Nacional 
de Informática _e Automação - Planin. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo A vigência do I Plano Nacional 

de Informática e Automação - Planin, fica 
prorrogada até 26 de novembro de _1990. 

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
Art. 3" Revogam-se as disposições em con
trário. 

MENSAGEM N" 375, DE 1990 
ExcelentíSsimos Senhores Membros do -

Congresso ~acional: 

Nos termos do § 19 do art. 64 da Consti
tuiÇâO Federa~ tenho a honra de submeter 
à elevada deliberação de VoSSiJ.S :Exceléncías, 
acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Secretário da Secretaria da Ciência 
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e Tecnologia da Presidência da República, 
o anexo projeto de lei que "prorroga a vígên
cia do I Plano Nacional de Informática e Au
tomação - Planin". 

Brasília, 16 de abril de 1990. - Fernando 

i~l~o~.SIÇÁO DE MOTIVOS N• 2, .DE 
ABRIL DE 1990;DOSENHORSECRE· 
TÁRIO DA SECRETARIA DA CI;J;N. 
CIA E TECNOLOGIA: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública: 

Através da EM n91/90 propus a Vossa Ex
celência a retirada do Congresso Nacional 
do Projeto ôe Lei n~> 3.455, que díspõe: S~bre 
o li Plano Nacioila1 de Informática e Auto
moção- II Planin, encaminhado pela Men
sagem n~ 479/89, do Poder Executivo, tendo 
em vista a necessidade de reexame da matéria 
em face da nova política governamental e 
da reestruturação havida na administração fe
deral. 

Ocorre que a vigéncia do_ I Planin, atual
mente em vigor, expira em 25 de maio de 
1990, nos termos da Lei n~ 7.893, de 24 de 
noV'embro de 1989. 

Tendo em vista a exigüidade do prazo para 
reexame do Ir Planin no âmbito do Poder 
Executivo e de sua apreciação no Congresso 
Nacional, venho propor a Vossa Execlência 
o projeto de lei anexo que prorroga por 90 
(noventa) dias a vigência do atual I Planin. 

Na oportunidade, apresento a Yossa Exce~ 
lência os protestos-do mais profundo respei~ 
to. -José Goldemberg_. 

LEGISJ.AÇAO CITADA 
LEI N• 7.893, 

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1989 

Dispõe sobre o Plano Nacional de lnfor· 
mática e- Automação - Pl~in. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 19 _É prorrogada por seis meses a vi

gência do I Plano Nacional de Informática 
e Automação ....;... Planin, 

Art. 2~ _Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. -
Art. 3~ Revogam-se as disposições em con
trário. 

BrasíJia, 24 de novembro de 1989; 1689 da 
Independência e 101? da República.- JOSÉ 
SARNEY - Rubens Bayma De-nys. 

(À Comisstio dé Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 31, DE 1990 

(N? 2.462/89, na Casa de- origC:m) 

Altera a redação do § 2~ do art. 184 e 
acrescenta parágrafo único ao art. Z40 
da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
-- Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: -
Art. 1~ O§ 2" do art. 184 da Lei n'·' 5.869, 

de 11 de janeiro de_l973- Código de Pro· 

cesso Civil, passa a vigorar- com a seguinte 
redação: -

"Art. 184. .. ............ "'···'·'··· .. ······· 
. . . .. '"" -~ ... .,.._._~ ....... -... -... , ................. " ... . 
§ 29 Os prazos somente começam a 

correr do primeiro dia útil após a intima
ção- ( art. 240 e parágrafo único). •• 

Art. 2~ O arL 240 da Lei no 5.869, de 
11 de janeiro de 1973- Código de Processo 
Civil, fica acrescídõde Um parágrafo único. 
com a seguinte redação: . 

"Art. 240. . .............................. . 
Parágr3fo único. As intimações con

sideram-se realizadas no primeiro dia 
útil seguinte, se ti, verem ocorrido em dia 
em que não tenha havido expediente fo
rense". 

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

Art. 4" Revogam-se as disposições em 
contrário~ _ 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.869, 

DE I! DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Cóc;figo de Processo Civil. 

~~LIVRO I 
Do Processo de Conhecimento 

TÍTULO V 
Dos Atos Processmds 

CAPfTUtO íl ~ 
Do tempo e do Lugar ·dos · 

Atos Processuais 

Seção I 
Do Tempo 

Art:··i:.,i···n~~;;~·t;;; féri;~'·;·-~~~·f;·ri~~-
dos não se praticarão atos processuais_. Exe-
cutam-se: . 
I- a produção antecipada de provas 

(art.846); 

II- a citação, a fim de evitar o pereci
mento de direito; e bem assim o arresto, o 
seqüestro, a penhora, a arrecadação, a busca 
e apreensão, o depósito, a prisáo, a separada 
de corpos, a abertura de testamento, os em
bargos de terceiros-, a nunciação de obra nova 
e outros atos análogos. 

Parágrafo único. O p[azo para a resposta 
do réu só começará a correr no primeiro dia 
útil s_eguinte ao feriado ou às férias. 

•••••••• c ....... CAPtTÜLO III-····-'·· .. '··· 
Dos Prazos 
SEÇÁO I 

Das Disposiçõe-s Gersis 

Art. 184. _ Salvo disposição em contrário, 
computar-Se~ão os prazos, excluindo o dia 
do começo e incluindo o do vencimento. 

§ 2? _Os prazos somente comoçam a: cor
rer a pãrtír do primeiro dia útil após a intima
ção (art. 240). 
. ..... , ................. , .. ,; ................ _ .. ~ .......... . 

SEÇÃOIV 
Das Intimações 

Art. 240. Salvo diSposição em contrário, 
os prazos paras- as pattes, para a Fazenda 
Pública e para o Ministério Público contar~ 
se-ão da intimação. 

(À Comissão de ConStituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 32, DE 1990 

~N' _3.012/89, na Casa de Origem) 

Dispõe- sobre a divulgação dos inte· 
grantes de comitivas que se destinam ao 
exterior e determina outras providências. 

O COngresso Nacion.al decretã.: 
Art. 1? Qualquer comitiva que se destine 

ao exterior e que seja composta por mais 
de 3 (três) integrantes, somente poderá dei· 
xar o País-após p-ublicada, no Diário Ofidal 
da União, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, a relação nominal 
de seus membros. 
Art. 2? A inobservância do disposto no ar
tigo anterior implica crime de respOI:,.sabili
dade. 
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4? RevOgam-se as disposições em 
contr~rio. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 33, DE 1990 

(N' 1.361/88, na Casa: de origem) 

Altera o Código Eleitoral no que se re
fere ao preenchimento e forma de apre· _ 
SentaÇlio da ·Cédula eleitoral. 

O Congresso Nacional dec:reta: 
CArl. I• 0§5•doart.!04dalein•4]37, 

de 15 de julho de "!965 -Código Eldtoral, 
passa a vigorar cOm -a seguinte redaç.ão: 

"Art. 104. . .............................. . 
§ 59 Para as eleições realizadas pelo 

sistema proporcional, a cédula conterá 
espaço para que o eleitor escreva o nome 
ou o número de candidato, e tambéril 
um único espaço, sób a forma retangu
lar, no interior do qual será assinada a 
sigla ou número dõ-pãrtidc, caso deseje 
Votar apenas na legenda de sua prefe
réncia." 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua Publicação: -

Art. 3D Revogam-se as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃ.Q CITADA 
-~ ~ t.EIN'-4.737. 
DE 15 mtJLJ:i&DE 1965 

Institui o Código Eleitoral. 
............ -••••••••••••••••• J ..................... . 
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PARTE QUARTA 
Das Eleições 

Título I 
Do Sistema Eleitoral 

CAP lTULO III 
Da Cédula Oficial 

Art. 104. As cédulas oficiais serão con~ 
feccionadas e distribuídas•exclusivamcmte pe~ 
Ia Justiça Eleitoral, devendo ser impressas 
ero papel branco. opaco e puco absorvente.
A impressão será em tinta preta, com tipos 
uniformes de letras_ 

'"~·-·~-· ----·-~~~-... ~···'-··· .. •·· ............ ~--· 
§ 5? Para as eleições rea1izadas pelo siste· 

ma proporcional a cédul? conterá espaço para 
que o eleitor escreva o nome ou o númeiO 
do candidato de sua preferência e indique 
a sigla do partido. 

TÍTULO V 
Da Apuração 

CAPÍTULO II 
Da Apuração nas Juntas 

'"•"••••••<••••'"••""••'-••'•n•••••••••••••••••••• 

SEÇÃO IV 
Da Contagem dos Votos 

Art. 11.6. Contar-se-á o voto apenas para 
a legenda, nas eleições pelo sistema propor· 
clonai; 

.............................. ~ ... ~ ..... ; ................ . 
V- se o eleitor, indicandO a legenda, es· 

creve.r o nome ou número de candidato de 
outro partido. 

.24-de maio último, do Dr. Cláudio Dischin~ 
ger, advogado, mais uma vítima da falta de 
segurança de uma de nossas BR, no caso, 
a 290. Homem público por mais de 30 anos, 
fqj_ um_dos f~ndadores na Companhia Rio~ 
graridcinse de SaneamentO, na qual atuou por 
muito tempo e da qual foi Diretor de Depar
tamento, após ter sido efeiciente colaboi.-ador. 
no Palácio Pirã.tini, no GovernO' lido Mene
gheÜi e, posteriormente, na Assembléia Le
gislativa, e um dos assessores que durante 
muito tempo atuau aqui em Brasl1ia, no Mi
nistério da. Previdência e Assistência Social. 
Foi, com destaque, Diretor da Corag- Com
panhia Rio-Grandense de Artes Gráficas. 

.-Mere_c_e_ este registro por_ suas condições de 
caráter, de- dignidade, de cidadão exemplar 
e de funcionário cumpridor dos seus deveres. 
E, justamente, por ironia da s_orte, ao cum
prir uma missão, deslocando-se de Porto Ale
gre para Rosário do Sul, o carro em que viaja
ra colidiu com um trator, vindo a falecer. 

O iloss-o profurido' pesar à sua querrida es
posa, D. Marli, aos parentes e aos seus cole
gas. A par deste registro de pesar, os votos 
de que se faça alguma coisa a mais para que 
aS"iodovias brasileiras - aquela, por exem
plo, iniciada no tempo do Governo Outra 
- tenham finalmente acostamento, tenham 
sinalização, tenham mais condições de segu
rança para deix~r_e_~ menos_ vftimas do que 
atualmente ocorre neste País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra o nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a consolidação da d~mocracia, por certo, se 
faz através do fortalecimento dos Partidos 
polfticos. Infelizmente, nós, no Brasil, esta
mos ainda à procura dos meios de fortalecer 
as agremiações partidárias para que tenham 
a solidez necessária de embasamento das von-

...... ,. ..................... l ••••• .-••••••••••••••• "'-~-.'<r-.. - tades polimorfas do povo brasileiro. 
(A Comissão de Conslifllição, .Justiça e Já deixei registradas, em outras oportuni-
Cidadania.) dades, neste Congresso e desta tribuna, as 

o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) núnhas ·críticas ao processo revolucionário de 
- O Projeto de Lei da _C~mara n~ 30, de 1964, nas quais afirmo que um dos erros mais 
1990, de iniciativa do Senhor Presidente da graves daquele processo que interrompeu a 
República, que acaba de ser lido, terá trami- estrada da consolidação da democracia no 
tação com prazo determinado de 45 dias, nos Brasil foi a disssolução e extinção dos Parti-
termos do art. 64, § 19, da Constituição, com· dos políticos, criando-se apenas a polarizaçiío 
binadO com 0 art. 375 do Regimento Interno. de duas agremiações partidárias. 

Nos termos do art. 122, 11, B, do Regi- Um dos erros.mais graves que a revolução 
mento Interno, a matéria receberá emendas cometeu para a História do Brasil foi a extiri-
pelo prazo de 5 dias, perante a Comissão ção dos partidos políticos, porque, se isso 
de Educação. não tivesse ocorrido àquela época, acredito 

que, hoje, estaríamos mais consi1idados, as 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) agremiações que já começavam a se sedimen-

- Há oradores inscritos. tar, em quatro grandes Partidos e outros pe= 
Concedo a palavra ao nobre Senador AI· quenos teriam tomado mais solidez, e talvez, 

berto Hoffmann. hoje, não estivéssemos procurandÇ>, ainda, 
O SR. ÂLBERTO liOFFMANN (PDS _ os c-ãiít1iibos_d~ssa consolidação. 

RS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. a·RtoceSSo ~democrático __ é penosó, lento, 
Presidente, Srs. Senadores, nesta breve co- e é dentro ctessa lentidão da História que 
municação, quero deixar consignado nos nos submetemos e temos trabalhado, cada 
Anais da Casa o falecimento ocorrido no dia qual a seu modo, mas todos, creio eu procu- ., 

r~uido Os melhores dias,· os melhores cami
nhos, os melhores horizontes para a aufora
de um novo dia onde todos, na claridade das · 
lib_erdades plenas, possam usufruir o bem· 
estar social comum. 

Assim, Sr. Presidente, da nossa parte, na 
evolução política que tivemos, já pertence
mos a mais de uma agremiação 'partidária, 
diria até a várias agremiações partidárias. 
Não ouso desafiar, mas creio que é raro o 
político, o Parlamentar- Senador ou Depu
tado - que tenha assento nas duas Casas 
do Congresso Nacional, que, na sua cami
nh?da política, não tenha participado de mais 
de uma agremiação partidária - começou 
num Partido, passou para um segundo e, pos~ 
teriormente, se abriga em outro, sempre pro
curando, no aconhego das siglas partidárias, 
a coerência do seu comportamento político, 
a coeréncia dos seus princípios, porque, às 
vezes, ao ·procurar urDa sigla, não encontran
do nela o abrigo ou o calor necessário para 
as suas convicçóes, muda e vai à procura de 
outra. Incoerência pessoal? -não ! É que 
as malhas da História que formam a grande 
rede ou o grande tecido da democracia no 
Brasil, através dos Partidos políticos, estão 
ainda m_uito frouxas. E estamos trabalhando 
para quê os nós que formam as malhas se 
apertem aos poucos. • 

Fazemos este registro para dizer que_, da 
nossa parte, começamos a nossa vida política 
na União Democrática Nacional; depois, 
evoluímos, fizemos uma coligação com o 
PTB; posteriormente, ingressamos no MDB. 
PMDB e, hoje, estamos _no PDT. Mesmo 
com toda essa evolução de siglas, mantive
mos, graças a Deus, a coerência e o compor
tamento político e social dos nossos princí
pios. Portanto, mudamos, às vezes, de sigla, 
porque elaS continuam repre::Kmtando as mes- · 
mas palavras, arras mudam de conteúdo; ao 
longo do tempo, passam a significar outra 
coisa. Vou dar dois exemplos, um mais antigo 
e um mais atual: o PTB, a que pertenci entre 
1962 e 1964, quando houve a revolução, não 
pode. ser comparado com o PTB de hoje. 
Então, a sigla é a mesma, mas o conteúdo, 

_completamente diferente; o próprio PMDB 
atual, o PMDB de hoje não é o PMDB que 
ajudamos a construir através do MDB e do 
PMDB de 1978 a 1982, quando fomos eleitos 
por esta sigla em 1982. De modo que, agora, 
estamos no PDT, procurando, dentro desse 
Partido, ajudar a consolidar a democracia. 
E, 'no Acre, estamos trabalhando intensa
me.[_lte. 

O Sr. Me ira FilhO - Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Antes que eu 
me regionaliZe, concedo o aparte a V. Ex' 

O Sr. Meira Filho- Senador Mário Maia, 
a questão da política partidária, é pertinente 
à Casa. V. Ex•, há poucos instantes, falava 
dessa busca, desse aconchego, dessa mudan
ça de Partido. Antes mesmo de vir para o 
Senado Federal, como homem de rádio, sem
pre acompanhei a vida polftíco-partidária 
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brasileira. Tive lâ as minhas simpatias c hoje 
pertenço ao PMDB. Voltando ao assunto a 
que V. Ex~ aludiu a fuga e o aconchego, o 
que V, Elt' pensa dessa fuga, ·desse aconche
go, dessa busca? Não é uma_ demonstração 
de fragilidade partidária da política brasilei
ra? 

O SR. MÁRIO MAIA - Exatamente. É 
o que estou procurando ~nfatizar. A fragili
dade não está nos partidos políticos, e sim 
na forma como eles _são arregimentados; ou 
melhor. nos processos que interromperam a 
sua formação. - -

Registro, como exemplo, 1964. Hoje, ~s 
historiadores e os próprios participantes do 
movimento ·de 1964 devem admitir que foi · 
um erro· histórico a dissolução dos Partidos 
-é uma tese que defendo há muito tempo 
-, colocando em apenas duas agremiações 
partidáiias tOda a variedade, a policromia do 
pensamento político nacional, que não se po
de agasalhar em apenas dois Partidos, ainda 
mais através de um ato de força institucional. 

Os partido& políticos, que são agremiações 
de pessoas, ajuntamentos de pessoas atraVés 
de princípios, idéias, programas e aç6es, têm 
uma formação muito semelhante a outros 
comportamentos psicossociais inerentes ao 
bomem, como os de aglomerações c da:> reli
giões, por exemplo. As pessoas se aglomeram 
em uma ou outra religião, segundo os princí
pios e as tendências de cada um. Também 
há os clubes esportivos. No Brasil, é grande 
o calor com que a pessoa se agasalha em 
determinado clube - Flamengo, Borafogo, 
Fluminense, os clássicos, e a pessoa, .. uma 
vez Flamengo, sempre Flamengo". 

Então, é.preciso haver a sedimentação his
tórica, criar convicções, hábitos, costumes, 
valores, para serem consolidados. o que não 
temos conseguido, porque os partidl'ls, quan· 
do se vão sedimentando- como ocorreu· an
tes, de 1946 a 1964 -. há uma interrupção 
brusca.,.Agora, estamos novamente procu
rando consolidar os Partidos e, por isso, estão 
frágeis. 

O Sr. Me ira Filho - QuantO à consoli
dação da democracia brasileira, não tenho 
nenhuma dúvida, temos tido exemplos dessa 
consolidação: a eleiç:ão passada e o regime 
de liberdade que continuamos a viver. Para 
melhorar a democracia brasileira não esta
mos precisando de quantidade e, sim, de qua
lidade de partidos. 

O SR. MÁRIO MAIA - Exatamente. 
Lembro-me daquele princípio de Física que 
aprendemos no curso-científico, que diz que 
a toda ação corresponde uma reação igual 
e contrária. Quer dizer, quando houve o pro
cesso de concentração de forças políticas, fi
camos contidos, como numa camis:a-de-força, 
dentro de pressões, em dois Partidos. Quan· 
do se reabriram as oportunidades para a for
mação de Partidos, houve como que um 
boom, uma explosão, igual à formação teó~ 
rica do Mundo. Houve uma grande explosão 
no infcio de todas ãs co"isas, e as estrelas, 
as galáxias, as nebulosas estão-se afastando 
uma das outras, como resultado dessa expio-

são. De forma análoga, depois dessa concen· 
tração da matéria psicossocial, ela explodiu 
e, agora, está-se eXpandindo; depois vai-se 
contrair naturalmente. 

Essa expansão levou à formação de muitos 
partidos políticos: -Hoje, parece que temos, 
pelos menos entre os efetivos e provisórios, 
quarenta e tantos Partidos, mas creio que 
se vão consolidar. É só analisar. É uma lei 
natural dessa expansão. 

O processo democrático e as leis que se 
vão estabelecendo para corrigir essa expan· 
são naturalmente vão depois disciplinan4o. 
Voltaremos a uma n!contração, até o ponto 
ideal de termos os.Partidos em número sufi
ciente para abrigar as variedades de idéias, 
de pensamentos t; de ideologias. 

Acredíto que não haja necessidade de tan
tos para que isso· ocorra.· 

Essa variedade é própria da ansiedade. 
Ao tempo em que Cristo apareceu na Pa· 

lestina, que era ocupada pelo Império Roma
no- V, Ex' é um homem cultor da História 
e há de se lembrar que a Palestina estava 
ocupada pelo Império Romano -, e antes 
mesmo do que procurava os caminhos da li
berdade através de várias tentativas e ações 
materiais, pskolôgicas e, principa!Incnte, 
através da religião, já que o povo hebreu 
é um povo mais de 100 seitas religiosas frag
mentando toda a filosofia teísticii ·do povo 
hebreu. Quando entre elas apareceu Jesus 
CriSto, foi ele c0nsidei-3do também como o 
criador de mais uma seita naquela época, ho
je, o Cristianismo, -que se alastra no mundo 
inteiro, principalmente no Mundo Ocidental, 
e todas as outras seitas foram minguando, 
desaparecendo, dada a figura de Cristo na 
História do Mundo. 

MuitoS dos Partidos políticos, neste nio
mento de ansiedade, de procura dos cami· 
nhos da consolidação da democracia, buscam 
fonnas, idéias, filosofias. princípios e tenta
tívas, e cada um acredita que está com a ver
dade. Procuram, então, fundar um partido 
com· as mínimas possibilidades que a lei ofere
ce. Com o tempo, vâo sendo feitas limitações, 
até que fiquem dentro dos quadros naturais 
que se estavam desenhando em 1964, com 
quatro grandes Partidos: o PSD, a UDN, o 
PTB e o PSP, que repreS'entavam, de certa 
forma, a maioria do pensamento político e 
jurídico nacionais, com as tendências popu· 
lares mais conservadoras, com as tendências 
do operariado, do campesino e do citadino, 
sendo que o PSD era mais ligado aos coronéis 
e ao setor agropastoril, enquanto a UDN era 
mais ligada aos nouveau riches, aos novos 
empresários de São Paulo e de Minas Gerais, 

Esse quadro já se ·estava desenhando quan· 
do foi inte"rrompiOo. Agora, estamos procu· 
r ando ver os Partidos, que eram o grande 

I guarda-chuva, como a Arena e o MDB, 
cujas células se estão multiplicando em outras· 
agremiações menOres que, depois, vão-se 
juntar, até formarem o organismo social está
vel que procuramos. Aí, ~im, vamos teragre

, miaç6es fOrtes e chegaremos, então, ao parla· 
mentarismo. --

Realmente não sei qUal deva vir primeiro, 
se o fortalecimento dos Partidos para che
gar-se ao parlamentarismo, ou Se o parlamen· 
tarismo para que os Partidos se fortaleçam. 
:é. uma dúvida que tenho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permíte-me V. 
Ex' um aparte? 

O Sr. Cbagas RodrigUes-- Perrriite-me V. 
E:x• um aparte, nobre Senador Mário Maia? 

O SR. MÁRIO MAlA - Nobre Senador 
Chagas Rodrigues, ouvirei, em-primeiro lu· 
gar, o aparte do ilustre Senador Jarbas Passa
rinho e, em seguida, o de V, EX" 

O Sr. ·Jarbas Passarinho.:.... Nobi-e Senador 
Mário Maia, gostaria de retribuir a delicadeza 
do Senador Chagas Rodrigues comigo, on· 
tem. Peço a V. §x" ql!e o ouça primeiro. 

O SR. MÁRIO MAIA - Ouço o aparte 
do nobre S.enador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
Mário Maia, essa dúvida de V. Er é respei
tável, mas tem contra si cem anos de RepU· 
blica. Durante cem anos. tivemos cientistas 
políticos, estudiosos da Política, que diziam 
que o País precisava ter Partidos fortes para 
chegar ao parlamentarismo. A evidência é 
esta: enquanto tivermos presidencialismo na 

~
érica Latina, especialmente no Brasil, ja

is teremos partidos fortes. Então, não se 
ta mais de uma dúvida, trata-se de um 
o concreto, de uma lição da História. V. 
' está certo. Necessitamos de fortalecer os 

partidos, precisamos ·de partidos fortes. En~ 
quanto tivermos- este é o meu pensamento 
há mais de 40 anos -o presidencialismo aqui 
em nosso País, não teremos partidos fortes. 
Enquanto não tivermos partidos fortes, as 
nossas instituições democráticas estarão mais 
ou inenos ameaçadas. Precisamos viver de
mocraticamente, cada u·rn tem o direito de 
ter as suas idéias. No Brasil, muitos conserva
dores têm cerimônia de s_e dizerem conserva
dores, e muitos socialistas, e até comunistas, 
procuram Partidos do Centro. Cada um deve 
ter suas idéias e defendê-las. O leque não 
é tão grande. Temos os ultraconservadores, 
os conservadores, os liberais, aqueles que de· 
fendem a idéia social~democrácita, os socia
listas e os cOmunistas. São esses. Temos ago
ra, no Brasil, dois Part'idos comunistas. A 
social-democracia, por exemplo, o Partido a 
defende, o meu Partido a defende, o atual 
Presidente se diz da social-democracia. En
tão, temos que chegar a um. dPnominador 
comum: quem é social-democrata deve ir pa
ra um grande Partido social~democrata. 
Quem é liberal deve ir p3ra urÚ .gfande Parti
do liberal. Nós temos, aqui no BraSil, não 
sei quantos Partidos liberais. No Império, ti
vemos dois grandes Partidos, o Conservador 
e o LiberaL Hoje, Qos Estados Unidos, há 
dois grandes Partidos, o Democrata, que é; 
o mais liberal e o Republicano, que é menos' 
liberal, mais conservador, 

O SR •. MÁRIO MAlA-.:....: O que não impede 
de haver, nos Estados Unidos, outros Parti· 
dos menores, cerca de 14. 
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O Sr. Chagas Rodrigues...:... ClaJ;"o, a tendên~ 
cia é esta, no Inundo todo: trés grandes Parti· 
doS dentro do pluripartidarismo, para aque· 
les que quiserem defender os seus princípios. 
De modo que a tese de V. Ex~ é altamente 
procedente. Nós precisamos de Partidos políw 
ticos, estamos proCurando o equilibrio, esta· 
mos saindo de uma fase de excAÇao, como 
V. EX' sabe, e estamos em busca do equilí
brio. Eu fui.um dos fundadores do MDB. 

O SR. MÁRIO MAIA- Nós fomos funda
dores do MDB. 

.O Sr. Chagas Rodrigues- PÕis bem .. Con
Mdero que ali houve um erro, como resultado 
da contingência do momento em que os Parti· 
dos foram extintos, logo depois. criaram-se 
outros, que também foram .eXtintos. Tivemos 
o MDB e a Arena; depois surgiram o Partido 
Democrático Social e o PMDB. Mas vem de 
longe essa distorção. Depois do Estado NOvo 
foram criadas duas frentes, o PSD -Partido 
Social Democrático, que ei:a em princípio o 
Partido dos que haviam apoiado o Estado 
NoVo, e a UDN. que se V._ Ex' me permite, 
era também uma grande frente ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Semelhante ao 
MDB e aO PMDB de hoje. 

O Sr'. Chagas Rodrigues - Perfeito. -Eia 
a grande frente que havia combatido o siste
ma ditatorial, o cbamado Estado Novo. ~ais 
bem. o PSD foi· vitorioso, -e sabe V. Ex• o 
que aconteceU? •Os partidOs sociai-democrá· 
ticos nórdicos - potque lá a social-demo
cracia é social-democracia mesmO -..- supu
nham que o PSD do Brasil fosse um partido 
social-democrático na tnasma linha e se con· 
gratularam com a vitória da social-democra
cia brasileira. Depois, entenderam que o Par
tida Social Democrático daquela época era 
um pattida conservador. Então, as nossaS dis
torções no mundo político-partidário vêm de 
longe, mas sempre é tempo de se lutar, como 
V. Ex• está alertando, pata que o País tenha 
realmente partidos com fisionomia, com ca
raéterísticas próprias. Sem isso, náa teremos 
uma grande democracia, como o povo brasi
leiro merece. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. 
E~ pela intervenção. 

(O Sr. Presidente faz sciar a campai
nha.) 

Sr. Presidente, darei o aparte ao nobre Se
nador e conterráneo Jarbas Passarinho e ter
minarei meu pronunciamento, coni ã aquies
c8ncia de V. E~ 

Estamos suscitando depoimentos impor
tantíssíriios. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa_) 
- V. Ex• me permite ínterroriiper ligeira
mente, para dizer que é constrangida que esta 
Presidência tem de adverti-lo, pois seu tempo 
regimental já se esgOtou há quatro minutos. 
Mas a peça de Ciência Política que V. Ex• 
desenvolve é tão interessante e rica e tão enri
quecida por apartes igualmente competentes, 
que me sinto realmente motivado a prorrogar 

um pouco mais o seu tempo. Porém, há mui
tos oradores iJl!icritçs. 

o-sR-. MÁRIO MAIA- Muito obrigado, 
-Sr. Presidente 

O SR." PRESIDÉNTE (Pompeu de Sousa) 
-Inclusive õ brilhante Senador Jarbas Pas
sarinho, vai fazer outra peça igualmente sa
borosa. 

0, SR. MÁRIO MAIA- Vemos que V. 
Ex' não se sente apenas motivado, mas se 
-sente também participante. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Gostaria muito, maS infelizmente não pos
so sair daqui. Teria muita o que dizer e depor. 

O SR. MÁRIO MAIA - Exato._ V. Ex' 
está aí na· Mes_a a presidir os nossos trabalhos 
e está aflito por. nãó . poder participar dos 
apartes neste momento. Daí sua inquietação. 

Retomando o assunto, nobre Senador Cha
gas Rciâiígues, -veja V. _Ex' que estaffios em 
partidos diferentes, mã.s sempre mantend_o 
a nossa coeréncia. Acompanhamos a vida de 
V. Ex• desde quando fomos companheiros 
no PTB, àquela época, e vemos que a traje
tória de_ V.. Ex', o comportamento social e 
político de V. Ex~ não foi modificadO, apesar 
de passar por diferentes siglas partidárias. 
Hoje estamos em partidas de siglas diferen
tes, mas estamos perseguindo as mesmos 
ideais, com os mesmos métodos, e adotando 
os mesmos princípios. De-Jllodo gue_ se não 
correligionáríOs partidariame_nte, somos cor
religip_nári.os ideologicamente .. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. 
E~ um aparte? 

a SR. MÁRIO MAIA - Ouço o aparte 
do nobre conterrâneo, S'enador Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obriga
do, Senador Mário Maia. Sobre partidos polí
ticos, tive oportunidade de fazer, ainda há 
pouco tempo, Uma longa palestra numa Esco· 
la Superior e, detendo-me no estudo disso 
que o nosso Presidente Pompeu d_e _Sousa 
classificoU como Ciêncía Política., e realmente 
o é, para·uma relativa surpresa II).inha, li no 
livro básico sobre isso, de Maurice Duverger, 
que os partidos, como organizações perma
nentes, não são velhOs, de mais de 160 anos. 
Benjamin Constante um francês, dizia que 
partido era a reunião de pessoas com a mesma 
doutrina. Karl Lowenstein, 150 anos depois, 
disse que era uma reunião de pessoas com 
as mesmas ideologias. Infelizmente, no Bra· 
sil, nós não estamos vendo isso e, agora, o 
nobre Senador Chagas Rodrigues acabou. no 
seu brilhante aparte, de comunicar a V. Ex~: 
pessoas com a mesma doutrina em partidos 
diferentes e_,_ às vezes, pessoas no mesmo par
tido sem nenhuma doutrina. Isso é muito es
tranho e_ como os partidos nasceram numa 
mesa de café, são justamente os jacobinos 
que nasceram numa mesa de-café de Versa
lhes e depois passaram para o refeitório dos 
dominicanos, na Rua Saint-Jacques daí, en
tão, os pocobinos. É interessante que apare-

ça, logo em seguida, mais numa evolução, 
o partido com características de corrupção 
nítida, para o whip, em inglês. Os Primeiros
Ministros pagavam aos deputados para sus
tentarem os seus governos e, uma vez votan· 
do, eles passavam, depois. na tesouraria. En
tão, havia o whip. Vi, depois, rios Estados 
Unidos~no Senado americano. uma placa no 
Gabinete do whip. Mas, aí, o whip era dife
rente. Era aqUilo que funcionou para mim 
uma vez, quando era Líder de uma grande 
Bancada que fui, ora era o Senador Rachid 
SaJdanha Derzi. ora o Senador Jutahy Mag.a
lhães. O whip passou a ser o Senador e.ncarre
gado _de_ telefona.r para _o çmtro S.eriad~r e 
dizer que a sessão é muito -iinpoitâ~h(e:·_-.cye. 
nha votar, a -~ua passagem está a .sua dispo
sição, o automóvel está em tal lugar". Era 
o coordenador, o arregimentado!, mas não 
mais usando aquilo que Garret cbarriava de 
excremento do demôoio. Não era mais o di
nheiro, apenas O interesse de votação. Daí, 
aparece uma evolução, já com o Presidente 
Jackson, quando foi eleito o cha:ihado "siste
ma de despojos". O partido que ganhava a 
eleição podia nome.ar. Então, veja V. EX" 
aquele ponto da oração de São FraridsCo. 

0 SR. MÁRIO MAIA - A História se 
repete ... 

O Sr. Jarbas Passarinho- É antiga, por
que era "dando que se recebia". É o sistema 
de despojos. Mas essa é uma breve incursão, 
sem pretender erudição, para chegar a um 
ponto muito importante de hoje: V. Ex• se 
referiu aos 40 e tanto Partidos existentes, dos 
quais 16 com registro permanente e 29 com 
regístro proyisório. Até é_ lástima que não 
tenham dado o registro provisório para o Par
tido Verde, onde estão abrigados alguns dos 
antigos comunistas ou marxistas ou guerri
lheiros. Aliás, gosto muito dos pós~marxistas. 
Tf:nhoespecial atenção por eles. Estamos vo
tando matéri~_ para que esse partido possa 
ter regi!itro, a fim de evitar que eles venham 
a infiltrar-se no PT, no PMDB~ nos PC e 
assim por diante. Para encerrar o aparte, no
bre Se,nador~ V. Ex~. como homem do Norte, 
e õ nobre Senador Chagas Rodrigues, como 
homem do Nordeste -vejo aqui outros 
Companheiros -do Nordeste, como os nobres 
Senadores Francisco Rollemberg e Odacir 
Soares, para os outros estou de costa-. ve
jam a coisa que mais me chocou nestes últi
mos dias: aparece um cavalheiro Com o nome 
equivocada. chamado Estrela, quando deve
ria ser Opacidade, e funda um Partido no 
Rio Grande do Sul com o nome. de Partido 
Republicano Farroupilha, cujo objetivo é a 
separação do Rio Grande do Sul do Brasil. 

O SR. MÁRIO MAIA- Veja V. Ex• que 
há um buraco negro. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Agora, vejamos 
nós, como nortista e JlOrdestinos, a justifi
cativa desse cidadão. Ele diz "Nós não somos 
um mesmo País. Por exemplo, nós, os nortis
tas e os nordestinos, a ·única coisa que nos 
l~ga é a língua, e assim mesmo eles falam 
chiado, e até mesmo na forma de· fazer amor 
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somos difeieiítes~-POt~e•éJiis fazem- rlb fe. 
de". Então. veja V._ E~ o argumento para 
a fundação 'de um partido nacional separa~ 
tista. É estrondoso que um homem desse 
qUeira atingir nortistci.s e nordestinos brasi
leiros~ da maneira rude como o fez, quando 
nós, no Norte, devemos tanto ao Rio Grande 
do Sul, iiicluSive no balizamento das nossas 
·fronteiraS: ~ -

O SR. MÁRIO MAIA ~ Éxato! E temos 
a maior estima e consideração, nos orgulha
mos deles. Na história do Acre, por exemplo', 
é exaltada a fig_ura de Plácido de Castro, que 
foi um gaúcho Lipóico da revolução acreana, 
de. quem e do que muito nos orgulhamos. 

De modo que, o que estamos perseguindo, 
procurando é exatamente aperfeiçoar o pro
cesso democrático, como preocupado estava , 
com ísso, e está, o nobre Senador Mcira Fi
lho, para que essas exceçóes sejam elimina
das e se vá consolidando aos poucos a demo
cracia. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, 
estou atento àquela luz vermelha piscando, 
o·P:esidente me ~~amando a ate:~çã~, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:-Lembro que o nobre Senador Odacir Soa
res está inscrito para falar logo após V. Ex". 

O SR. MÁRIO MAIA- Gostaria apenas 
que V. Ex', nobre Senador Odacir Soares, 
fosse breve, porque já vou encerrar a inter
venção: E como conterrâneo, igualmente, 
não pOderia discriminar o nobre Senador Jar
bas Passarinho, que é meu contetrâneo. Ou
virei, agora, outro conterrâneo, o nobre Se
nador Odacir Soares. A maioria, hoje, é de 
acreanos. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Má
rio Maia, percebo que V. Ex• está trazendo 
ao Senado, assunto da maior importância pa· 
ra a concretização do processo democrático,. 
que é, salvo engano - cheguei um pouco 
tarde ao plenário- o fortalecimento dos Par
tidos políticos no BrasiL Na realidade, temos 
perseguido isso e, de certa forma, não temos 
conquistado esse fortalecimento, na medida 
em que, todas as vezes que tentamos melho
rar a legislação, nós a pioramos. "Pôr último, 
ao introduzirmos o princípio de que os Parti
dos políticos são entidades de Direito Privado 
e. portanto, podem organizar-se livremente, 
permitimos esse enfraquecimento a que V. 
Ex! se refere. A princípio, as nonna:s contidas 
na Lei Orgânica dos Partidos políticos foram 
consideradas autoritárias, estatizantes, que o 
Estado queria intervir na vida dos. Partidos. 
Quando iniciamos o processo de democra
tização, permitimos que, ao contrário, oS Par
tidos se enfraquecessem. -

O SR. MÁRIO MAIA ·- Porque eles se 
formaram com muita facilidade. 

O Sr. Odadr Soares - Exatamente. De 
certa forma, entendo também que o Tribunal 
S~perior Eleitoral, tenha sido responsável por 

isSO. ·porque' tc!'m aplicado froux-amente a le· 
gislação eleitoral. Vamos, por ocasião das 
eleições presidenciais, no episódio Sílvio Siui~ 
tos. Se não tivesse surgido aquela celeuma 
toda, o PMB, que tinha o seu registro caduco, 
esiaria com ele revigorandO, na medida em 
que o TSE havia dado novos prazos p~a o 
Partido completar a sua documentaçãb, o 
qoe, do ponto de vista legal, era inteiramente 
impossível. Então, quero congratular-me 
com V. EX" este aparte poderia ser mais" 'lon
go, mas compreendo a apreensão do Prcsid
nete -pela abordagem do assunto e entendo 
que o Congresso Nacional, particularmente, 
o Senado, de.veria debruçar-se sobre esta 
questão que está a merecet: correçãó legisla
tiva séria e, no ffiome·nto, logo depois das 
eleições, para qUe não sejamos aC\fsados de 
estar legislando por oportunismo poUtico. De 
modo que parabenizo V. Ex~ e deixo o regis
tro com essas considerações de ordem jurí
dica para que esta Casa e V. Ex• particu
larmente possam dar início ao processo de 
fortalecimento dos Partidos. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. 
Ex• pelo aparte. 

Era exatamente isso que estávamos enfo
~ndo. V ... Ex• referiu~se. às leis; às, vezes, 
elas são muito liberais. E como as leis, são 
também os processos bruscos de interr.upção, 

·como foi· o de 1964. 
Agora, estamo_~ perseguindo eSte- apertei· 

çoamento das leis, e é através dele que iremos 
chegar ao aperfeiçoamento democrático. 

O Sr. Mauro Benevfdes- Permite-me V. 
Ex~? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Mário Maia, permita-me 
novamente in.terrOiripê·-lo. Nao é a pressão 
do Presidente, como diz o nobre Senador 
Odacir Soares, maS· a preSSão do tempo, do 
direito dos demais, oradores que também es· 
tão inscritos, inclusive o Senador Odacir Soa
rest que está inscrito e_ a quem vou dar a 
palavra. 

A este Presidente cabe apenas cumprir o 
Regimento. E V. EX!' está duplicando o seu 
tempo. 

O SR. MÁRIO MAIA - São os meus no
bres Pares que estão enriquecendo o meu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Peço a V. Ex• encerre com a maior brevi· 
dade. 

OSR.MÁRIOMAlA- Vouencerrarcom 
o Ceará, pois o Acre é filho do Ceará, nobre 
Senador. e V. Ex• também é cearense e irá 
ente.õder historicamente. · 

O Sr. Mauro Benevides· - Se não fosse 
a maneira rígida e inflexível com que o Presi
dente Pompeu de Sousa dirige esta Casa, rigi
dez e inflexibilidade que atingem não só V. 
E~, mas todos os Senadores indiscriminada
mente, quer sejam do Acre ou de outros Esta
dos mais poderosos d~ Federação, permitir- \ 

me-ia sugerir a V. Ex• o· deSs·e çbôdnuidade~ 
nqma outra sessão, evidentemente, a esse seu 
diSCurso pará que"PudéssemOS-:- cOID tempo 
razoável, interferir. ou ofereCer- quem sa· 
be!- Alguma .sugestão, a:lguma idéia, para 
que se consolíde l1 estrutura partidária brasi
leira. Veja V. Ex•. nobré Senador Mário 
Maia, que, nos últimos 25 atlõs, experimen
tamos sucessivos dissoluções de Partidos. po!íw 
ficas. Veio o Ato Institucíonalr1:P 2, extingui
ram-se os Partidos políticos que, naquela 
época, eram 14; posteriormente, foram cria
dos a Arena ~o MDB, na_que\a "camisa-de
força" do regime a'utoritário, qu-e pfeVáleCeu 
n_o. País até boj~. E o que se viu, a partir 
desse momento,_ com a nova. d.issolução dos 

·Partidos pollticos, foi aquilo que se desejava, 
que era saínnos do bipartidarismo,. para o 
pluripartidarismo, ingressamos naquilo que 
os cíentistãs políticos chamam de multiparti· 
darismo na estrutura partidária brasileira. 
Veja V. Ex• que outro aspecto poderia ser 
focalizado: a fragilidade dos nossos Partidm 
para sobreviver a cada pleito, sustentando 
a candidatura dos seus representantes majori
tários ou proporcionais. Os Partidos não dis
põem de recursos próprios e são compelidos 
a recorre! a outras forças estranhas aos seus 
quadros, para g?-p~ .. ntir o seu funcionamento. 
Também, sobes·se ângulo, V. Ex~ pode.trazer 
a debate essa matéria, que, aqui - quem 
sabe! -. nos arriscaremos até a. deslus.trar 
o brilho dos seus pronunciamentos a respeito. · 

O Sr. Jarbas Passarinho (Fora do micro
fone)- Rigor~~m~nte, nãq apoiado! 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. 
Ex• e, encerrando, nobre Presidente, digo o 
seguinte: que são os excessos, nem tanto ao 
mar, nem tanto ã terra. Tanto é prejudicial 
a concentração em dois Partidos. como tam

. bém o facetamento de todos os Partidos. O 
meíowtermo sempre é o ideal. É igual·à refor
ma agrária: tanto é nocivo o latifúndio quanto 
o minifúndio. De modo qu.e tem que se achar 
p m~dulo ideal d~ ocupação da terra. 

Este discurso todo, Sr. Presidente, era para 
dizer que, no meu Estado do Acre, estamos 
trabalhando profundamente e já consegui
mos fundar provisoriamente as Comissões 
Diretoras do PDT em todos os doze municí
pios. Há duas semanas. conseguimos canso· 
lidar definitivamente quatro municípios, que 
já têm diretório definitivo para dois anos. 
N_o domingC? passado, pudemos faz.er a elei
Ção do primeiro Diretório definitivo do PDT, 
no Acre, para o biênio 90/92. 

Após esta comunciação, finalizamos, di
zendo que a Comissáo Executivo Regional 
do PDT está estãbelecida, e os nossos Pares 
me honraram com a sua Presidência, tendo 
outros ilustres Companheiros, cujos nomes 
passo à Taquigrafia; pará registrar a primeira 
E~~cutiva definitiva do PDT no Acr~. 

Muito obrigado a V. Ex·. Sr. Presidente, 
<Í:om as escusas por ter ultrapassado o meu 

4 tempo. regimental. (Muito beml) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. MÁRIO MAIA EM SEU DISCURSO: 

COMISSÃO EXECúT!VA REGIONAL 
DOPDT-ACRE . 

Presidente- Márjo Maia. 
19 Vice~Presidente- Vanderli Nunes. 
2Y Vice-Presidente - Antônfo Tavares 

Monteiro. 
39 Vice-Presidente- Juarez Dias de Oli

veira. 
Secretáiio-Geral -Francisco Thaumatur· 

go Filho. 
lo Secretário -Antônio Macedo Bezer

ra. 
2Y Secretário- Carlos Alberto Alves de 

Souza. 
1" Tesoureiro --Sueli Pereir~ de Olivei-

ra. 
2~ Tesoureíro - Mariuza de Carvalho. 
1~ Vogal- ISaac Nogueira da Silva. 
2~ Vogal - Irineu Buchmeier de Olivei

ra. 
3~ Vogal- Maria Fátima H. de Almeidà. 
4~ Vogal- Antônio Klemer Bezerra da 

Silva. 
1~ Suplente- Roney Alves das Neves. 
2P Suplente- Martiniano Cândido de Sí· 

queira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
.-Ao felicitar V. Ex• pelo seu discurso, a 
Presidência assinala que V. Ex• dobrou exata· 
mente'o tempo regimental que lhe estava des-
tinado. (Pausa.) _ 

ConcedO' 3. palavra ao .nobre Senauor Ira
puan Costa Jtínior, para uma comunicação, 
como Uder do PMDB. 

O SR. Ilí.APUAN COSTA JUN!OR 
(PMDB- GO. Como Líder, para comuni
cação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
uma breve comunicação que pr~tendemos fa
zer. Aliás, já devíamos tê-la feito há algum 
tempo. 

Em 1974, nós ficamos conhecendo através 
de dois ex-integrantes desta Casa._ que eram 
os .Srs. ex-Senadores Vitorino Freire e seu 
filho, Luiz Fernando Freire, um jovem mara
nhense que ocupava, então, a Secretaria de 
Agricultura do Maranhão e que est_ava sedes· 

.locando para Brasília onde viria ocUPar aPre
sidência do Incra. 

Nos _dias atuais. t~mos muita apreensão 
quanto à experiência das pessoas que ocupam 
os cargos mais importantes desta República, 
Assim sendo, muito satisfeitos ficamos vendo 
esse jovem de 74, hoje, evidentemente não 
tão mais jovem, ocupai a Secferarici Geral 
do Ministério da Agricultura. Referimo-nos 
ao Dr. Lourenço Vieira da Silva, porque se 
trata de pessoa da mais larga experiência no 
setor em que hoje presta os seus serviços. 
Foi por duas vezes Secretário de Agricultura 
do Maranhão; foi representante do Minis
tério das Minas e Energia no Conselho Deli
berativo da Sudeco; foi o primeiro Diretor 
e organizador da Escola de Agronomia do 
Maranhão; tem experiência, por ter passado 
ou chefiado vários órgãos, nOs sefores de irri
_gação, de eletrificaçáo rural e cooperativis· 

mo.· Assim sendo queríamos registrar aqui 
a_npssa satisfação em vê-lo hoje ocupando 
importante cargo da República, principal· 
mente por ter sido também Presidente do 
Incra. E_não só na Presidência do Incra como 
também em todos esses cargos que ocupou 
no serviço público, não houve qualquer ale· 
gação de má condução ou de desonestidade. 

O Sr. Odacir Soares - Permite-me V. Er 
um aparte, nobre Senador? 

~d SR: IRAPUAN CÕST.ÜUNIOR- Pois 
não! 

o-Sr. Odacir Soares- Queria me congra
tular com V. Ex• e me associar ao registro 
que faz sobre a presença do Dr. Lourenço 
Vieira da Silva na Secretaria Geral do Minis
tério da Agricultura. Eu,_que sou de Rondô

. nia, onde o Governo Federal desenvolveu 
e implantou vários projetas de colonização 
e de assentamento dirigido, posso testemu· 
nhar o trabalho desenvolvido pelo Dr. Lou
renço Vieira da Silva quando na Presidência 
do Incra, não só lutando para a execução 
de novos projetes de_ assentamento dirigido 
e de colonização, como também acelerando 
a t_itulação daqueles que, eventuall"!lente, 
ocupavam lotes ne-s-ses projetes. De modo 
que V. Ex~ tem razão, o Dr. Lourenço Vieira 
da Silva é um técnico da maior qualificação, 
conhece na pa~ma da mão os problemas do 
seU Ministério e particularmente os proble
mas agrários deste País, os problemas fundiá· 
rios deste País. Tenho certeza de que com 
o tirocínio que tem, com o conhecimento téc
niCO e especializado que tem poderá prestar 
ao Ministro Aritônio Cabrera, ao País e ao 
Presidente Fernando Collor de Mello inesti
máveis serviços na função que está ocupando 
no Ministério da Agricultura. Parabéns, no· 
bre Senador, o registro é procedente, V. Ex> 
o faz com- absoluta autoridade e, por isso, 
congratulo-me com V. Ex• pSJr esse registro. 

OSR.IRAPUANCOSTAJUNIOR-Mui· 
to obrigado a V, Ex•, nobre Senador Odacir 
Soares. -

O Sr. Mauro Benevides- Permite'-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. IRAPUAN COSTA .JUNIOR- Pois 
n~q_~ __ Ü!lSQ_, _çQ_m_muito _ _piazer~ Q_ aparte---de-
V.Ex• . 

O Sr_. Mauro Benevides- Nobre Senador, 
também eu. a exemplo do nobre Senador 
Odacir Soares, desejo oferecer o meu teste
munho de enaltecimento à atuação na vida 
pública brasileira do Dr. Lourenço Vieira da 
Silva. Quando exerceu a Presidência do ln· 
era, tive ocasião de, em algumas oportuni
dades. levar a S. s• pleitos relacionados com 
a reforma agrária no meu Estado e de S. 
s~ sempre recebi demonstrações inequívocas 
de" interesse, de _e:mpenho e de desejo de fazer 
com que o Incra ampliasse a faixa de assenta
mento e de colonização na Região Nordeste, 
sobretudo no meu Estado. No momento em 
que S. s~ ascende a uma outra posição no 
Governo Federal - a de Secretário Execu-

tive do MiniStério da Agricultura -:- expres
so. aqui, a minha ccinfiãnça em ~que S. S' 
haverá de se conduzir da mesmã. forma, con
tribuindo, nesta hora, para que se efetive no 
País a reforma àgrária, e de um sonho ou 
de um projeto se transforme, realmente, nu
ma esplêndida realidade. 

OSR. IRAPUAN COSTA JUNIOR -Mui· 
to obrigado, nobre Senador. 

Era este o registro que queríamos fazer, 
~r. Presidente e Srs. Senadores, porque, co
nhecendo como conhecemoS o Dr. Lourenço 
Vieira da· Silva - e lá se vão 16 anos -, 
principalmente por sua passagem· pela- Presi· 
dência do Incra quando, então, ocupávamos 
o Governo do Estado de Goiás, nós~ _em-Vá
rias ocasiões, tivemos a oportunidade de con· 
viver com S. S' no seu trabalho e ver aten
didos os pleitos que o Estado de Goiás -colo
cou naquele instituto e, em todas essas oca
siões, pudemos testemunhar a sua capacidade 
de_ trabalho, a sua eficiência, a sua honesti· 
dade. E é bom que se diga isso, até porque 
hoje o Incra está sob inquérito, aberto pelo 
Governo Federal, para apurar graves denún
cias de corrupção na àdministração imediata· 
mente anterior. 

O Sr. Alexandre Costa - Pennite-me V. 
Ex~ um aparte, nobre Senador? 

O SR.IRAPUAN COSTA JUNIOR- Ou· 
ço V. Er 

O Sr. Alexaõdre Costa - Louvo V. Ex' 
pel_a iniciativa que toma de registrar a pre
sença de_ um grande homem, de um ilustre 
profissional no Ministério da Agricultura do 
a tua! Governo. Eu não s6 conheço .o Dr. Lou
renço, mas toda a sua famí1ia: seus pais, Seus 
irmãos, e todos são homens dedicados_à vida 
pública, ao trabalho, à seriedade,_conduzindo 
de forma competente aquilo que realizam. 
O Dr. Lourenço, ainda menino, saído da es
cpla.. ocupava a Secretaria de Agriçultura no 
Maranhão, onde realizava um grande traba
lho. Reconduzido governo a governo até _se 
desinteressar do cargo. Depois, no GoverOo 
Gei~ef. nO Incra, V. Ex' já fez o registro do 
giaride trabalho que realizou pelo P;iís. Ago
ra, à frente da Secretaria do Ministério da 
Agri_q~.ltura, se lhe derem condições, se lhe 
ofer~cerem meios, S. s~ irá, pela competênc~a 
que tem, pelo e-levado espíritõ púbiico--;-reatí~ 
zar uma grande admiilistraÇão. Muito abri· 
gado a V. Ex• 

O SR.IRAPUAN COSTA JUNIOR- Mui· 
to obrigado a V. Ex~ pelo aparte. Aliás, devo 
compleme.a.tar o registro, lembrando, como_ 
disse no inicio da minha oração, que fui apte· 
sentado ao Dr. Lourenço pêlo Se·nador Vito
rino Freire, pessoa que tinha o maiot: apreço
por V. Er-, seu velho amigo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar· 
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
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Presidente, Srs. Seiladores, acho que os Srs. 
Senadores, de algum tempo para cá, devem 
ter~se detido na análise desse novo documen
to que temos recebido da Assessoria do Sena· 
do Federal, com o nome de·"Informativo so· 
bre a Ordem do Dia". Realmente me parece 
interessante como um elemento complemen· 
tarda Ordem do Dia. 

Sr. Presidente, sem nenhum espírito críti
co, nem mesmo a chamada crítica constru· 
tiva, eu gostaria de salientar a V. Ex~. que 
hoje nos preside, como sempre a habitual 
proficiência, e qUe é Melnbro da Mesa, estan
do presente aqui também o V ice-Presidente, 
Senador Alexandre Costa - não sei se isso 
seria dispensável ou não -, salientar o fato 
de ter-se tanta econom~a dentro do Senado 
Federal. Gripado, tive que vir sábadO e do
mingo ao Senado para o ~erviço-Médico_·e 
verifiquei algo que me surpieefldeu, erli"i:.~la· 
ção à minha formação militar: é o chamãtlo 
"Plantão". 

Como Oficial de Dia no Serviço- Militar, 
normalmente temos aliment<:J.ção. E aqui en· 
tra um.Serviço Médico de Plantão às 7 horas 
da manhã do sábado para sair ãs 7 horas da 
noite do mesmo sábado; entra às 7 horas da 
noite do sábado para sair às 7 horas da manhã 
de domingo; e de domingo outra vez até à 
noite, e não há em nenhum desses momentos 
nem almoço nem jantar nem café. 

Isso tem feito com que em determinados 
momentos se desloque a ambulância para, 
às expensas da equipe de plantão, fazer com
pra de um lanche, alguma coisa que corres
ponda a uma alimentação, ainda que frugal. 

Pergunto a V. Ex1' nobre Senador, sem es
perar resposta imediata, porque não s.e trata 
de uma questão (le ordem, se não há um 
contraste entre a falta de apoiO à área médica 
e paramédica, que nos dá aqui o p13ntão e, 
sem dúvida, um informativo a mais, muito 
interessante, mas que significariá Um aumen
to de despesa. Esta é a primeira colocação 
desse pout-polllTi que quero fazer hoje aqui. 

A segunda, ainda com relação ao Senador 
lrapuan Costa Junior. Não dei aparte porque 
V. Ex' Se. Presidente, disse que S. Ex' iria 
falar em uma breve comunicação. Sou escra· 
v o do Regimento e fiqUei ca1aâo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não falei que V. Ex~ falaria em breve co· 
municação. V. Ex~ está inscrito como orador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não. 
V. Ex• me ouviu mal. V. Ext disse que o 
nobre Senador Irapuan Costa Junior estava 
falando em breve comunicação como Líder, 
e fiquei confuso. Aliás, é mep hábito ficar 
confuso diante do brilho e da mteligência de 
V.Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- V. Ex~ exagera a inteligência e não está 
atento às deficiências auditivas. V. Ex' às ve
zes fala baixo, o que lamento muito, pois 
suas colocações são muit.o enriquecedoras. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado. Aliás, lanço o meu protesto diante 
do .que V. Er diz. De fato, já é o terceiro 

--~_mandato que tenho aqui, e nós falávamos
sempre da tribuna, de maneira que não falá
vamos tão baixo, porque usávamos a tribuna. 
Agora, aqui, todo mundo odeia a tribuna, 
toQos têm que falar do seu próprio microfone. 
Então, fico_ eU de costas para a Mesa ou de 
costas para os ouvintes, para poder falar. E, 
quandó eU me desvio do eixo axial do micro·' 
fone, V. Ex~ diz que falo baixo .. Pago eu por 
ter cão e, por rião_ ter cão. 

O segundo prOblema é porque e_o -queria 
pedir ao Senador Irapuan Costa Junior que 
acrescentasse no seu-discurso, como se fosse 
um aparte que eu lhe desse no momento 
oportuno, sobre o Dr. Lourenço. Eu o conhe
ci quando eu era Governador do Estado do 
Pará. Ele cursava a Escola de Agronomia, 
a única existente-no Norte do Brasil, em Be
léró., e, já mostrando capacidade de líderan
ça, era_o Presidente do Diretório Central dos 
Estudantes daquela Escola de Agronomia. 
Desde então temos sido amigos. Eu gostaria 
de ãcfescentar o meu testemunho a todos que 
lhe foram dados, ultimando com o testemu
nho do Senador Alexandre Costa. 

O Sr. lrapuS.n Costa Junior- Permite-me 
V. EXi' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois 
não. 

O Sr. Irapoaii Costa Junior - Já que V. · 
Ex' não me aparteou. permito·me aparteá-Jo, 
nobre Senador:_~_ Quero dizer que nós, enge
nheiros, aprendemos na Teoria dos Conjun
tos que um subconjunto não pode ser maior 
do. que o conjunto total, ou que a parte não 
pode ser maior do que o todo. Mas o aparte 
de V. Ex' é maior do que_ a minha comuni
cação aquí. Sendo assim, não poderá deixar, 
ab5olut~mente, de fazer part~ dela. Muito 
obrigado. 

O SR. JARRAS-PASSARINHO - Eu co· 
nhecia nos ddvogados um privilégio do sofis
ma; não o conhecia nos engenheiros. De ma
neira que acho que V. Ex• poderia dizer que 
na geometria a envolvente é sempre maior 
que a envolvida. No caso, a envolvente é 
a de V, Ex•; a minha foi apenas o que o 
saudoso Virgflio Távora chamaria aqui de ad· . 
minículo ao discurso de V. Ex' 

Sr. _p_re~dente, o _centro do que eu gostaria 
de dizer, pedindo a atenção de meus ilustres 
Pares, está relacionado com o veto que acaba 
de ser aposto_ pelo Presidente da República 
a um projeto de lei de conversão. Era uma . 

. Medida Provisória q!J.e tratava do problema 
das _tarifas privilegia:Uas, ou eletricidade. 

Está presente aqui o nobre Senador João 
Menezes, também da minha Bancada, que 
tanto honra a Bancada do Pará. É importante 
que se analise"'o que no momento eu falei 
no Congresso Nacional, quando me insurgi 
contra uma emenda apresentada pelo Depu
tado Maurílio Ferreira Lima, que pretendia 
eliminar a tarifa favorecida que a Eletronorte 
fonl.eee à Albrás e à Alunorte. 

N_ãô me referia seguramente, Sr. Presiden
te, à Alumar, pois neste assunto os mara

-- nhenses tê~. muito"!flais capacidade do que 

eu para falar. Eu falava exClUsivamente sobre 
a Alunorte e a Albrás~ 

Ora, qi.t3ndo os -japoneses fiie-iãm a jOirit· 
~ venture com o Brasil, pretendia-se, inclusive, 
que eles financiassem a própria construção· 
de Tucuruí. É evidente_ que os japoneses flãO 
iriam concordar com esse -dispêndio, só por
que se beneficiariam do fornecimento da ele
tricidade para a produção do alumínio metá
lico, do qual eles são grandes consumidores. 
O GoVe!iiO,-então, coticluiu que deveria ca
ber realmente aos brasileiros a despesa para 
construção da Hidrelétrica de TucL.Ituí. Antes 
de existir esta hidrelétric:a a área do Norte 
foi favorecida pelo excesso de fornecimento 
de energia do Nordeste. 

O Nordeste nos fornecia energia adicional. 
mas essa energia foi depois retornada, com 
grande vantagem para o Nordeste brasileiro, 
porque Tucuruí evitou que o Nordeste brasi
leiro entrasse em racionamento. 

Estava aí, em primeiro lugar, -o papel de 
Tucuruí, que está hoje com 4.000.000 kw, 
e que pode dobrar para 8.000.000 kw, sem 
praticamente despesa sensível nenhuma, por
que o lago já está feito e não precisa ser 
aumentado; apenas são obras civis que preci
sam ser complementadas para a localização 
das novas turbinas. 

Mas Tucuruí s6 está sendo possível, inclu
s:ive a Ele_l!'onorte está ainda hoje menos em 
vermelho do que deveria estar, porque as 
firmas particulares estão pagand-o à Eletro
rió!te, enquanto õ fornecimento feito às área 
do Nordeste _e do Norte do Brasil, a~ empre
sas estatais que adnlinistram o fornecimento 
de energia elétrica náo pagam. A Eletronorte 
está em déficit, porque não está recebendo 
o pagamento que deve receber a partir da 
Chesf. Quem está segurando ainda o caixa 

. da Eletronorte é c_eXatamerite o pagameitto 
das chamadas tarifas beneficiadas, que são: 
a Albrás, a Alunorte que é uma subsidiária 
da Vale do Rio Doce, fazendo joint-ventu
recom os japoneses, e mais a Alumar, no 
Estado do Maranhão. Se não me engano, 
ainda existe mais uma firma, cujo nome não 
me ocorre. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~ 
um aparte, nobre Senador Jarbas Passari
nho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouç9 
com· prazer o aparte do nobre Senador Odacir 
Soares. 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex• se referiu 
à Eletronorte, ao seu déficit operacional e, 
também, à sua inadimplência, o que é inteira
mente verdadeiro. Só em Rondônia a Eletro
nbrte deve, hoje, apro"imadamente cinqüen
ta mi!hões de dólares para a N orberto Ode
brecbt, pela ccmstruçáo da Usina HidrelétriCa 
de Samuel. Fiu ínforinado, na semana passa
da, de que as obras de implantação da linha 
de transmissão de Porto Velho para Ii-Pa
raná, por exemplo - está mais ou menos 
numa distância de trezentos _e cinqüenta qui
lômetro -já foram licitadas e os contratos 
não puderam ser assinados_, porqu( "J<; fe_çur-
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sos não foram até hoje alocados à Eletro
norte. Então, o qUe acontece, iia.realidade\; 
A Usina Hidrelétrica de Samuel, que foi con~ 
cebida para produzir energia e para distri
buí-la para o Acre e para o interior de Rond6-
nia, não está podendo executar o seu fim 
principal, eXatamente porque as obras aces
sórias ou subsidiárias, por falta de recurso, 
por falta de dinheiro, não puderam ser imple
mentadas, afora despesas já realizadas, como 
esta a que me referi, com a Norberto Ode-· 
brecht, que até hoje não foram pagas. O fato 
fundamental é que as obras, hoje, das Usina 
Hidrelétrica de Samuel estão totalmente pa
ralisadas. Já foram dispensados mais de três 
mil operários. Estamos num co:tnpassq de es
pera no Estado com a crise energética das 
mais agudas, das mais sérias (ja sua história, 
com cidades tendo apenas, durante vinte; e 
quatro horas, trinta minutos de energia elétri
ca. A cidade que tem maís·energia elétrica, 
afora a Capital, teria hoje quatro, cinco ou 
seis horas, no máximo, de energia elé!rica, 
exatamente por falta de implementação de 
obras que não puderam ser realizadas por 
falta de recursos. Esse fato já vem de algum 
tempo. Nós, aqui no Senado, temos nos bati
do em cima dessa questão. Os Deputado~ 
Federais de Rondônia, da Amazônia em ge
ral, tem se batido nessa questão, porque, in
clusive, a energia de Samuel vai para o Acre. 
A Hidrelétrica de Samuel foi concebida para 
levar a sua energia para Rio Branco, e nãO 
está conseguindo distribuí-la sequer para o 
próprio interior do Estado de Rondônia. De 
modo que cumprimento V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO- De fato. 
Senador @dacir Soares, Conheci o Dr. Miguel 
Nunes quando era Suplente do nobre Sena· 
dor Alexandre Costa e, desde então, manti
vemos através do nobre Senador Alexandre 
Costa, uma amizade que se fortaleceu ao lon· 
godo tempo. Ouvi de S. Ext. há poucos me
ses, portanto antes do fim do Governo do 
Presidente José Sarney, a declaração de que 
a Eletronorte estava com uma inadimQlência 
correspondente a 500 milhões de dóiãres, e 
não recebia os recursos dos seus deVedores. 

Então, quando insisti', no Congresso Na
cional, na manutençãO do fornecimento, li
geiramente favorecido, de energia elétrica 
para a Albrás-Alunorte, estava pensando no 
meu Pafs, estava pensando na minha região. 
Temos as maiores jazidas de bauxita, as quais 
servem diretamente à Alunorte. que deveria 
ter um projetQ desenvol·vido paralemente 
com a Albrás. ·A Albras seria a Alumínio · 
Brasileiro e Alunorte seria a Aluminar do 
No!{e do Brasil S.A. Do rio Trombetas., parte 
dessa bauxita vai para o Maranhão e parte, 
para a Vale Sul. O que acontece? O processo 
de exploração da bauxita ficou tão desvan· 
tajoso o para nós, Eletronorte, no caso do 
Norte, no caso do Pará especificamente, que 
nós ficamos comprando alumina vinda da an-

, tiga "Guiaqa.Hoi<indesa, hoje Suriname, por
que eles estão tendo a possibilidade de, atra· 

'vés de hidrelétrica, trabalhar-éomo redutor 
·~da bauxita. Sabemos que para cada quatro-

toneladas de bauxita cOm a 'redução da elefri· 
cidade chagamos a um!i top.el~da de ~lumina. 
Depois, para ca·da quatro toneladas de alumi
na, também utilizando a energia elétrica ba
rata, che-gamos a uma tonelada de alunínio 
metálico. A planta de alunfnio inetálico pras· 
seguiu, e a planta da Aluno~t~ paralisou-se. 
Nós só conseguimos construir <i planta de alu
mínio m~táliQo porque os japorleses emjoint· 
Ventures c·onbsco;· anteciparaln recursos, e 
_em algum momento da crise mundial, da re· 
cessão económica de 81 a 83 que abalou o 
Brasil também, e o Brasil não teve como fazer 
um fluxo de recursos e ter o seu compromisso 
cum_P:rido. Então, tivecnç.s esta vantagem. 
Graças a isto nós temos hoje; na cidade de 
Bacarena, um pólo industrial-no Estado do 
Pará. Uma cidade, que era uma das. últimas 
subitamente passa a ser a segunda cidade for
necedora de pagamento de IQM. A esquerda 
nacional que,- como ainda há pouco discutia 
o Senador Mário'Maia no problema dos Parti· 
dos, deveria estar unida nuffi1 lugar qualquer, 
num Partido com e,Ste nome, resolve ,tirar 
vantagem de todo mpmento em que parece· 
que se fala em multinacional. 

Ora, o problema não é igual entre a Albrás, 
por exemplo., e a Vale do Rio Doce. 

Não há, fioje, um país do Mundo que se 
tenha desenvolvido e que não 'Se tenha benefi· 
çiado do aparte do capital estrangeiro. 

Agora. como contei, Vindo de Mos.cou, es
tá confirmada a decisão tomada pelo Sr. Mik· 
hail Gorbachev, que Deus péímíta que dure 
-ele não acredita em Deus, mas eu acredito 
-, abrindo o mercado interno da União So-
viética, inclusive sem nenhuma restrição ao 
capitã] eStrangeiro. -
· MB$ nós não, nós ainda· estamos, aqui, pa
p!8_!1~ando _9. Manifesto de 18.:H:. 

Então, apareceu logo: "Aqui, dei rei! esta
mos servindo à multinacional", esquecidos 
que estamos servindo a cerca de 2.500 empre
gos diretos e mais de 5.000 empregos indire
tos, dentro de uma área de produção de alu· 
mínio de uma cidade, que praticamente não 
existia, a não ser com casas tradicionais à 
beira do rio. 

Agora, recebo.eu a,agr~ssão, Sr. Presiden
te, de um sindicato de eletricitários de Brasí
lia, sindicato filiado à inefável CUT, que diz 
- no momento em que fiz aquela exposição · 
e conseg"ui, modéstia á parte, que grande par· 
te dos Congressistas me apoiasse, naquela 
altura, para derrotar a emenda do Deputado 
Maurílio Ferreira- Lima que eu estaria tra· 
balhando contra o Pará e contra o Brasil. 

Então, é essa catarata ideológica que me . 
impressiona, essa falta de__~apacidade de jul
gar as cáíSaS-cOni-honestidade e com decên
cia. 

Eu defendi o quê? Insisto: defendi o capital 
brasileiro majoritário na Vale do Rio Doce, 
que é uma das nossas empresas ifiaís admi
radas e mais responsáveis que existem no 
Pais. ~ 

Não teríamos o Pólo Aluminífero do Pará 
se não tivéssemos feito a joint~venturecom 
os japoneses, ate porque toda essa produção, 
Sr. Presidente Pompeu de Sousa.' não fica 
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no Brasil; é exportada. Então, estamos, ao 
mesmo tempo, produzindo divisas. Agora, 
se o problema da Alumar, para servir a outra 
multinacional, foi diferente, eu não sei. Que 

-falem os maranhenses, que falem os brasi
leiros a este respeito. Mas a questão funda
mental da Alunorte e da Albrás, esta eu de
fendo e defenderei, a despeito das agressões, 
dos perdigotas daqueles que nos atacam rosto 
a rosto, ensandecidos pelo ódio ideológico, 
que é o ódio mais frio e mais reprovável que 
a Humanidade já conheceu. 

Por isso, Sr ._.Eiesidente, eu repilo esta pu
blicação, de que tomei conhecimento anteon
~em e, curiosamente, dito que me foi enviada 
em carta no mês de abril, que o meu gabinete 
jamais recebeu. É uma falta, não apenas de 
polidez, de delicadeZa, é uma faJta de decên
cia na forma de fazer a discussão com um 
homem público. 

Defendi o meu Estado, defendi os empre
gos que lá foram gerados, defendi a ne_cessi
dade de manutenção de um acordo interna
cional, que, até certo ponto, é flexível, por
que há momentos em que a tarifa pode ser 
vantajosa e há momentos em que rtão-precisa 
ser, dependendo exatamente do preço do alu· 
mfnio- no mercado mundial, e que, em 1982, 
se não estou equivocado, se deu exatamente 
o contrário- a tarifa não precisava ser favo
recida. 

Mas se nós não tivermos esse pequeno fa· 
vorecimento -a Venezuela, por exemplo, 
está ali defronte de nós, e está fornecendo 
a um custo muito mais baixo, energia elétrica 
para esse fim-, vamos ficar aqui não apenas 
sem poder produzir o alumínio, mas destruin
do aquilo que está sendo produzido. 

O Sr. Odacir Soares -Peço permissão a 
V. Ex~ para fazer um pequeno registro. 

-O SR. JARBAS PASSARINHO- Queria 
concluir, mas ouço V. Ex~. 

O Sr. Odacir Soares- Ao falar sobre a 
Eletronorte, a&ora no final, V. ex~ fez rápida 
referência ao seu então Presidente, Dr. Mi
guel Nunes. Quero apenas registrar o fato 
de que o Dr. Miguel Nunes foi excelente Pre
sidente da Eletronorte. Na realidade, a em
presa é que foi desprestigi~da, pois perdeu 
a importância por uma visão errada do Go
verno. Ao fazer este registro, consigno o fato 
de que o Dr. Miguel Nunes é um técnico 
da mais alta responsabilidade e competência, 
e acredíto possa vir a ser, para o próprio 
interesse da Amazónia, aproveitado no atual 
Governo, pelos conhecimentos que tem da 
realidade do sistema energético do País e daw 
quilo que pode ser feito, ainda, ao longo dos 
próximos anos. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Muito 
obrigado a V. Ex~ pelo testemunho sobre ele. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permit~·me V. 
E~ um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Ouço y. 
Ex~,_. nobre Senador Jutahy Magalhães. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- Intediro no seu 
pronunciamento p:ara manifestar minha soli
dariedade à pessoa de V. EX~; que não há 
necessidade desses ataques que chegam de 
organizações, que não conhecem o trabalho 
executado aqui, e pessoalmente o trabalho 
de V. E~ E dizer que ninguém pode atacá-lo 
por falta de espírito público, por falta de defe
$3 dos int~resses-nacionats; pelo contrário, 
a ação de V. EX" sempre foi dentro do espírito 
nacionalista. e da defesa dos interesses nacio~ 
nais. Podemos discordar desse ponto de vista, 
como nesse caso, por ex_emplo, em virtude 
de um relatório que tive que fazer a reSpeito 
da energia do Nordeste. Estudei a questão 
da Alumar e da Alunorte e, no meu entendi
mento, essa tarifa não deveria exiStir da maM 
neira como existe. Mas, é um contrato que 
tem de ser cumprido, o Estado tem obrigação 
de honrá-lo. Mas, o meu aparte é apenas 
para manifestar minha inteira solidariedade. 
O patriotismo de V. Ex• não pode ser colo
cado em dúvida por ninguém. Ninguém tem 
o direito de levantar a mínima suspeita contra 
isso. Não adianta falar, esquerda e direita, 
porque V. Ex• é um patriota que todos aplau
dimos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado, nobre Senador Jutahy Magalhães. 
O testemunho de V. Ex• me é duplamente 
honroso. Tenho certeza que ele ultrapassa, 
no julgamento d~ V. EX', aquilo que poderia 
ser o convencional de homenagem a um ami
go. V. Ex• o fu sempre com a independência 
que caracteriza a sua posição nesta Casa, e 
isso me honra muito. 

Agora, o que me pareceu importante sa
lientar, neste final, são dois pontos tão expio-, 
rados pela esquerda: quando V. Ex• fala que 
estudou e discordou, lembro que debati, 
aqui, neste Plenário, com o nobre Senador 
Roberto Satumino. S. Ex• era contra a tarifa 
favorecida e tivemos oportunidade de discu
ti-la. Posteriormente, o nobre Senador Ita
mar Franco, hoje nosso Vire-Presidente, foi 
levado a um equívoco brutal, quando decla
rou que estava havendo um favorecimento 
de 80%. Então, respondi a S. Ex•: "não diga 
isso, nobre Senador, porque vai ficar" -
usando a linguagem militar- "com seu bran
co a descoberto". Não é verdade! A vanta
gem não chega a 20%, em vez dos 80% a · 
que V. Ex• está se referindo, porque ela é 
flexível, é temporalmente modificável. 

Acontece qUe um poderoso jornal brasi
leiro publicou, justamente recebendo as in- -
formações da esquerda nacional, que o débito 
para com o Brasil tinha sido de 250 milhões 
de dólares num só ano, isto é vantagem das 
tarifas para favorecer companhias multina
cionais. 

Recebi o documento da Vale do Rio Doce, . 
Sr. Presidente Pompeu de S~usa. Tudo o qu-e 
correspondeu ao favorecimento das tarifas,~ 
neste período, vai a 12 milhões e SOO mil 
dólares. Foi o Javorecimento da -tarifa dimi-~. 

"ôúlda----: Em compensação, quaniOSffifniões e 

milhées de dólares foram gerados pelas ex
portações! Então, é uma rua de duas mão~
que telll"ê:J.u6 ser aitaliS8.da sob esse ângulo. 

Agora, o Presidente Collor acaba de vetar 
o artigo contra o qual nós nãb nos batemos. 
Eram dois artigos, o 3? e o 4P, que o Deputado 
Maurílio Ferreira Lima havia apresentado. 
O arL- 3" nós conseguimOs derrubar e o art. 
4P mantivemos, até porque dizia que se res
peitariam aquelas decisões que tinham sido 
objeto de lei. Agora, foi vetada também essa, 
pelo Senhor Presidente da R~pú~lica, o ~ue 

1 
significa que o Governo aceita os contratos 
como estão, sem nenhuma discrepância. Se · 
eu, que defendi o Estado do Pará e a joint
venturecom a Vale do Rio Doce, mereço isso,· 
imagina o que esse sindicato não dirá do Se
nhçn ~~side~-~ ~~púbnca! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Convido o nobre Senador Mário Maia para 
honrar esta Mesa, secretari_ando-a. 

Enquanto isso, a Presidência cumpre o de
ver de comuniçar à c;asa que reCebeu do Sr .. _ 
Ministro Ailtónio Rogério Magri o Aviso 
GM-2.108, datadO de 29 de maio, e aqui rece
bido no dia 30 de maio,.referente a requeri
mento _de informações, do Senador que pre
side neste momento a sessão e que dele deu 
ciência à Casa. De forma que a Presidência 
se sente no dever de comunicar a informação. 

Devo acrescentar que a informação foi da
da fora do prazo, tanto que o Senador Pom
peu de Sousa se dispunha a adotar atitude 
idêntica que tomou o nobre Senador Jamil 
Haddad, no caso referente à evasão de depó
sitos bancários em mom.çnto- muito suspeito. 

Mas, fui avisado, há dois dias, de que S. 
Ex" o Sr. MíiiJStro Rogério-Magri só tomai-ã
conhecimento do requerimento naquele dia 
-portanto~ creio que no dia 27, quando tele
fonaram para meu gabinete -porque a re
forma admínistrativa- esta foi a explicação 
dada pelo MinistériO- tumultuara um pouco 
os trabalhadores de seu Gabinete. 

Assim S. Ex• não tinha tomado conheci-
menta do requerimento, que há mais de um 
mês fora recebido pelo seu gabinete. De for
ma que a reforma administrativa foi -posta 
em xeque. 

Devo aCrescentar também, já CjUC: estou-· 
informando a Casa sobre este assunto, que, 
no dia seguinte ao recebiménto dessse docu
mento- portanto, ontem-, fui prOCurado 
pelo assessor da Minisfra da Economia, a 
quem estava dirigida a primeira parte do meu 
requerimento de informações- requerimen
to que se referia a uma motocicleta usada 
pelo Senhor Presidente da República, um 
bem cuja importação no País estava proibida. 
Nesse requerimento se pedia informação so
bre os documentos que acaso tivessem legali
zado apresença desse bem no País - bem 
utilizado pelo Sr. Presidente da República, 
cuja conduta deve ser, sempre, acima de 
qualquer suspeita. 

Acrescento, ainda, qUe a assessoria da Mi
nistra da Economia justificOU -o· Se~u-·atraSo 
de mais de uma semana, esclarecendo que;:· 

-tal acontecera porque o pedido de informa
ções do Senador J amil Haddad para fazer 
o levantamento de todos os bancos existentes 
no País tinha sidÜ-fão ábsorvente que não 
tinha permitido tomar conhecimento do re
querimento sobre a motocicleta. Realmente, 
como se vê, o pedido de informações foi ab
sorvente demais. 

Passarei a ler para este Plenário o bÍ'ev~ 
aviso do Ministro Rogério Magri: 

"A viso/GM"n" 2. 1'08 
Em 29 d~ maio de 1990 

· Exm9 Sr. Preside ri te do- Senado Fe
dei-ai: 

Tenho a honra de dirigir-me a V. EX', 
nos termos do art. 50, § 29, da Consti
tuição Federal, para prestar esclareci
mentos à seguinte questão,'" formulada 
·no item 2 do Requerimento n~ 66, do 
Senado Federal, de autoria do Exm9 Sr. 
Senador Pompeu de Sousa: 

"2. ao Ministro de Estado do Traba
lho e Previdência Social, Senhor Antô
nio Rogério Magri, destinado a escla
recer a eventual regularidade das conqi
ções de trabalho, em face da legislação 
pertinente, das sentinelas que fazem a 
guarda da residência presidencial, deno~ 
minada "CasadaDínda", completamen
te desprotegidas do sol ou da chuva". 

Inicialmente, cumpre esclarecer a V. 
Ex~ que a Consolidação das Leis do Tra
balho, em seu art. 200, inciso V, estabe
lece q.ue: 

· "Art. 200. Cabe ao Ministé"fíO do 
Trabalho estabelecer disposições com
plementares às :normas de que trata este 
Capítulo, tendo em vista as peculiarida
des de cada atividade ou setor do traba,~ 
lho, especialmente sobre: 

V- proteção contra insolação, calor, 
frio, umidade e ventos, sobretudo no tra
balho a céu aberto, com provisão quanto 
a· este, de água potável, alojamento e 
profilaxia de endemias." 

Tal dispositivo da CLT é regumentado 
pela Norma Regulamentadora n"' 21 (tra
bajho a céu aberto), que dispõe em seus 
dois primeirQs itens: · 

~'21.1 Nos trabalhos realizados a céu 
aberto, é obrigatório a existência de abri
gos, ainda que rústicos, capazes de pro
teger os trabalhadores contra intempé
ries. 

21.2 · Serãó exigida_s_ ri:tedid8S-espe
ciais que pfotejam ós trabalhad.ores con
tra a insolação exceSsíV3., o calor, o frio, 
a umidade e os ventos inconvenientes." 

Observadã. a legislãção pertinente, e 
sem embargo do fato de que a guarda 
presidencial é exercida po! elementos 
das Forças Armadas, não amparados pe
la CLT, além de dois funcionários civis, 
determinei visita ao local. Do relatório 

--- ... -,.-,.--
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de inspeção, anexo;âestaco os seguintes 
trechos;" 

A inspeção é datada exatamente do· pró
prio dia em qp.e é datado "?_o_ff~o._~o m~smo 
dia do ofícío, a ínspeção foi provide~crada; 
q'uer dizer, o offci~ foi remetido incontinenti; 
já que o atraso era muito grande. _ 
·- "Atualrnente~têidaSe5taS-Pessoas dos 

postos de vigilância trabalham a céu 
aberto. 

Conforme informações prestadas à fis
calização, serão instaladas guaritas _para 
os -postos de vigilância das laterars da 
propriedade, e duas marquises ladeando 
o portão principal de acesso à mesma. 

o~·p·;~J~t~~-d~;~~~t~~ço~;·(~."~)·~·tã~ 
sendo implantados ( ... ), conforme verifi
cação da fiscalização. •• 

Diante do exposto informo a Y. Ex~ 
que as providências para o atendunent? 
da legislação vigente já estão sendo ulti
madas. O Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social, através de seu órgão 
competente, continuará acompanhandd 
a questão. 

Valho-me do ensejo para renovar a 
V. Ex' meUs protestos de consideraçã? 
e apreço.- Antônio Rogério Magri' MI
nistro do Trabalho e Previdência So
cial." 

Anexo está o Relatório de Inspeção n9 

067/90, que juntamente com o Ofício enca
minho à Taquigrafia, pára registro nos nossos 
Anais. Assinalo, ·entretanto, que tudo _isso 
foi feito num único dia, quando-o Sr. Ministro 
foi informado sobre o requerimento que, há 
pouco mais de um mês, estaya em se_u Gabi
nete, cujos trabalhos estavam muito prejudi
cados pela reforma administrativa, segundo 
me informou a Assessoria do Gabinete. Este~ 
o teor do Relatório: -

1\, 

"Serviço Público Federal 
Delegacia Regional do __ Trabalho no 

Distrito Federal 
Divisão de segurança e Medicina do 

Trabalho 

Relatório de lnspeção n9 067/90 

Aos vinte e nove dias do més de maio 
do coaente ano, a Divisão de Segurança 
e Medicina do Trabalho da Delegacia 
Regional do Trabalh9 no Distrito Fede
ral (DSMTIDRT/DF) receb~u a incum
bência, por parte do Sr. Diretor do De
partamento Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalhador- MTPS, Dr. 
Renê Mendes, para fazer uma fiscaliza
ção quanto a aspectos de segurança, hi
giene e conforto nos locais de trabalho, 
do pessoal de segurança externa, lotado 
na Residência Oficial do Sr. Presidente 
da República, (Casa da Dirida), locali
zada no setor de Mansões do Lago Norte 
- Brasnia!DF. ---

Durante a visita, constatou-se que a 
propriedade, de forma retangular, com_ 
cerca de 100 metros de frente por 200 

metros de profundidade é toda cercada, 
sendo os fundo da mesma margeado pelo 
LagQ. Paranoá, havendo vigilância contí
nua em pontos determ.~nados a ~ber: _ 

-·urii-hoinem em cada lado do portão 
_principa(~ .. 

- Tres homens em cada uma das late
rais da propriedade, sendo um eqt cada' 
extremo, e um tercetro no pontO-Central 
~L~~swa; 

--:-um-homem junto ao portão prin
cipal e que tem a função de identificar 
-as pessoas que pretendem ingreS;Sar na 

- propriedade; ' 
:...... Um homem que permanece nos 

furidos da casa, 
Para cada posto-discriminado acima, 

existem três elementos a cada 24 (vinte 
e quatro) horas, qUe se revezam da se~ 
guinte maneira: 02 (duas) horas de traba· 
lho por 04 (quatro) hora-s de descanso~ 
totalizando 08 (oio) horas diárias de tra
balho efetivo para cada pessoa. O horá
rio de descanso ocorre em local desti
nado para este fim, em terreno adjacente 
ao da propriedade, provisório, constan

_d_o_ de barracas de lona, com acomoda
ções próprias para cada fim (refeitórios, 
dormitórios, sala de r~creação, sanitá
rios, etc·.), 

Vale ressaltar que os postos de segu
rança viStoriados são ocupados por oito 
funcionários militares (Batalhão de 
Guarda -Presidencial - BG~). e dois 
fundonários civiS, sendo estes últimos, 

-o que faz a identificação de pessoas no 
portão principal, e aquele que perma
nece nos fundos da casa. 

Atualmente, todas estas pessoas dos 
postos de vigilância trabalham a céu' 
aberto. 

Conforme informações, prestadas à 
fiscatiza"ção, serão instaladas guaritas pa
ra os postos de vigilância das laterais da 
propriedade, e duas marquises ladeando 
o portão principal de acesso â mesma. 

Estão em andamento ainda, nas vigi
lânciaS- daquele 31ojaffiento provisório, 
a construção de um alojamento de cará
ter definitivo (chãmado de alojamento 
itinerante) que atenderá tanto ao pessoal 
militar quanto ao pessoal civil. 

Os projetas das instalações citadas nos 
, dois parágrafos anteriores foram elabo
rados pela empresa Brasi_l's Garden jun
tamente com a segurança do Planalto, 
e estão sendo implementados pela Bra-_ 
sil's Garden, conforme verificação da fis
calização. 

Sugerimos que ao término das obras 
esta Divisão (DSMT/DRT/DF)_seja con
sultàda a fim de verificar se a as condi
ções sanitárias e de conforto nos locais 
de trabalho encontram-se de conformi
dade com o previsto na Lei n~ 6.514, 
de 22 de dezembro de 1977, regulamen
tada pela Portaria MTb 3.214, de 8 de 
junho de 1978, em suas Normas Regula
mentadoras n~ 21 e 24. 

Foinos acompanhados em nossa fisca
lização pelas seguintes pessoast. 

-Major Aer. Bernardo José Ribeiro 
Sampaio- Adjunto do Serviço de Segu-· 1 

rança da Presidência da Rcpúblic~. 
-Major Ex. Viana ·Piq- Fiscal Ad

ministrativo do BGP. ! \ · 
-Tenente Ex. Hübner~BQ.P. 
~Dr. JoscrRotierto Cesar' :f>lretor 

da Empresa Brasil's Garden. . . 
A tu ou como perito auxiliar nesta ins-: 

peção o Dr. ~uis Carlos Enlanuelli Osó- · 
rio -;E~genheiio c;le Se~rança do Tra-, 
balho do MTPS. ' . 
. Brasília, 2fJ de maio de 1990. -Lucia 

Regina Senos Bloomfield, Engenheiro de, 
Segurança; Mat. 8437, CIF 1403 -AI-· 
berto VOar Tri~dade, Mé~!co do Traba
lho; Mat. 6442, CJF B11. 

O Sr. Jntahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem: 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -, 
BA. Pela ordem. Sem revisão do oradpr_.) 
-Sr. Presidente, ontem, o Congress_o N cicio~ 
nal, em votação na Câmara, n~jeitou a Me-· 
dida Provisória ri? 185. Nos jornais de hoje, 
leio que foi baixada uma nova Medida Provi
sória - parece que é a de n~' 190 ~-sobre 
o mesmo assunto. -

A minha questão de ordem é para que esta 
Presidência, observando as medidas legais, 
recuse essa Medida Provisória, baseada no 
fato de que uma Medida rejeitada não pode. 
ser renovada no mesmo período. 

Esta é a minha solicitação à Mesa: para 
que. imediatamente. tomado conhecimento 
oficial da questão, a Presidência do Congres
so considere prejudicada a nova Medida Pro
visória, por já têr sido votada. 

O SR. PRESII!ENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Jutahy Magalhães, a Presi
dência--vai cotejar as duas matérias e agirá 
rigorosamente de acordo cotn a Coristituição' 
e com a dignidade desta Casa. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESII!ENTE (Pompeu de Sousa)' 
-Concedo a palavra, ao nobre Senador. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Da ~es
ma forma, Sr. Presidente, quero registrares
tranheza nesta atitude insólita do Governo. 
Nem mesmo o Governo José Sarney - que 
foi cainpeão na edição de Medidas Provisó
rias - tomou atitudes dessa natureza ou ati
tude.semelhante a essa. Mesmo nos momen
tos iniciais· pós-Constituição, quando ainda 
carecia de regulamentação a aplicação e a · 
expedição de Medidas Provisórias, o Gover-; 
no José Sarney tinha por praxé, tinha por 
conduta ética a norma de não editar ou não 
reeditar Medidas Provísórias que já tivessem 
sido rejeitadas pelo Congresso Nacional. . 

Aqui, deixo lavrado este protesto e concla
:.1110 o Congresso Nacional para que reaja à 
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altura dessa situação. O Presidente da Repú
blica, notoriamente, entra em confronto com 
o Congr.esso, com a posição adotada pOr esta 
Casa. 

Além disso, sabe-se que a Medida Provi
sória é um instrumento_ extraordináriO, é um 
instrumento para: ser utilizado em situações 
nas quais haja realmente rele~ância e urgên
cia. Uma vez que o Congresso Nacional, por 
maioria de votos, em sessão em que havia 
maioria absoluta de presentes, rejeitou essa 
Medida Provisória,. ela,, eyidentemftnte, não 
s6 legal, jurídica ~ constituciort.almente, não 
pede ser reapresentada, como, do ponto de 
vista ético, é algo inédito, é algo que, sequer, 
no Governo anterior, que era um Governo 
fraco, um Governo débil, foi registrado. 

Ficamos aqui solidários coril a posiçáo do 
Senador Jutahy Magalh_ães, porque entende· 
mos que, de fato, é preciso que O COiigresso 
reaja à altura deste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Mesa registra o protesto de V. Ex•, 
nobre Líder do PMDB, e está certa de que 
o Poder Legislativo estará à altura da sua 
condição de Poder e conta com esta Presi· 
.dência para todas as Medidas neste sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, comunicação que 'efâ lida, 
pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasflia, 31 de maio de 1990 

Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais, indico o nome do 

Senador Matta Machado para integrar a Co· 
missão de Educação na qualidade_ de Suplen
te, tendo em vista vaga existente em sUa com
posição. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os meus protestos de eleva~ 
do apreço. -Senador Chagas Rodrigues, Vi· 
ce-UderdoPSDB no exercício da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 
Sr. I~ Secretário. -

:é: lido o seguinte 

Brasma, 30 de maio de 1990 

Of. n• 69190 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência, na qualidade de Uder do Partido da 
Frente Liberal- PFL, no Senado Federal, 
indicar o ilustre Senador Odacir Soares para 
exercer a Vice-Lideranç:a do PFL nesta Casa. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Exce
lência minhas expressões de apreço e conside
ração. - Senador Marco Maciel, Líder do 
PFL no Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. J9 Secretário. 

~ lido o seguinte 

BrasJ1ia, 31 de maio de 1990 

Of. n'' 55190 
Senhor Presidente: 
O TCU---Tribunal ele Contas da'União, 

órgão auxiliar de fiscalização do Congresso 
Nacional, desenvolveu relevantes serviços de 
apuração de fraudes contra o Tesouro Nacio· 
na! no episódio. da importação de alimentos 
por entidades governam~ntais. . 

Entretanto, o Senado Federal amda não 
tem pleno conhecimento das apurações reali· 
zadas até o momento, além do que já lhe 
foi entregue, razão pela qual soli_cito de V. 
Ex' que peça ao TCU uma relação das fraudes 
arroladas, mencionando os responsáveis e os 
valores em cruzeiros. 

Atenciosamente. - Senador Mauro Bor
ges, Relator da CPI!IA. '-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O reqUerimento lido vai ao exame da Me~ 
sa. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Nabor Júnior - Carlos De'Citrli - Ro
naldo_ Aragão- Jo_ão Menezes -Jarbas__Pas
sarfnho :__AJexaridre Costa- Edison Lobão 
- Chagas Rodrigues - Afonso s;ancho -
Cid Sabóia de Carvalho -Mauro Benevides 
-Carlos Alberto- Lavoisier Maia- Hum
berto Lucena- Raimundo Lira __ - Ney Ma
ranhão- Jq~o Lyra - Divaldo Suruagy -
Francisco Rollemberg - Lourival Baptista 
-Jutahy Magalhães -José Ignácio Ferreira 
-,João Calmon -Nelson Carneiro ;_ Ira~ 
pua·rrCOSfa Junior- Pompeu de Sousa
Maurício Corzêa - Meira Filho - Mendes 
Canale- Wilson Martins- Dirceu -Caritiiro 
-Nelson ·Wedekin- Alberto Hoffmann
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotado o tempq destinado ao Expedien~ 
te. 

Passa-se ã 

ORDEM DO DIA 
ltem 1: 

Discussão, em turno únicO, da redação 
final (oferecida-pela Comissão Diretora 
em seu Parecer no 141, de 1990), do Pro
jeto de Lei do DF n~ 19, de 1990, de 
iniciativa do Go_vernador do DistritO Fe
deral, que cria o Distrito de Limpeza 
de Ceilândia na estrutura administrativa 
do Serviço Autónomo de Limpesa Urba
na, e dá outras providências. 

Em discussão em turno único, a redação 
finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a redação fUJ,al é 
considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à sanção do Governador do 
Distrito Federal. 

É a seguinte a matéria ã.provada: 

PROJETO DE LEI DO DF N' 19, DE 1990 

Cria o Distrito de Limpeza de Ceilân
dia na_ estrutura administrativa do Ser
viço Autónomo de Limpeza Urbana, e 
dá outras providências. 

O Senaao Federal decl-eta: 
Art. 1? É criado o Distrito de Limpeza 

de Ceilândia na estrutura administrativa do 
Serviço Autónomo cte Limpeza Urbana. 

Art. 29 São alteradas as denominações 
do Distrito MetropOlitano de Cole ta e do Dis
trito Metropolitano de Varrição para Distrito 
de Limpeza da AsaS ui e Distrito de Limpeza 
·da Asa Norte, respectivamente. 

Art. 39 Aos DistritOs de Limpeza, de que 
tratam os arts. l 9 e 21' desta lei, unidades orgá~ 
nicas executivas, de natureza local, direta
mente subordinadas à Gerência de Opera· 
ções, competem no âmbito de sua área de 
atuação: 
I- executar e controlar a coleta de lixo 

e a varrição de vias e logradouros públicos; 
II -sugerir a_lterações no horário, itinew 

rário e setores de coleta e varição; 
IIJ -executar serviços de emergência de 

limpeza pública; 
IV- orientar a população para os proble

mas de limpeza pública; 
V -zelar pelo cumprimento das normas 

e regulamentos de limpeza pública; 
VI -expedir notificações e lavrar autos de 

infração às normas e regulamentos sobre pos~ 
turas referentes à limpeza pública. 

Art. 4~ São alteradas para Chefe do Dis· 
trito de Limpeza da Asa Sul e Chefe do Dis~ 
trito de Limpeza da Asa Norte, ambas Códi~ 
go DAI-111.3, do Grupo Direção e Assis~ 
tência Intermediária, da Tabela de Empregos 
de Serviços de Limpeza Pública, do Serviço 
Autónomo de Limpeza Urbana, a~ atuais 
funções êJe Chefe do Distrito Metropolitano 
de Coleta e Chefe do DiStrito Metropolitano 
de Varrição, Código DAI~lll.3. 

Art. 5~ São criadas na Tabela de Empre
gos de Serviços de Limpeza Pública, do Ser
viço Autónomo de Limpeza Urbana, uma 
função de Chefe do Distrito de Limpeza de 
Ceílándia, Código DAI~lll.3 e quatro fun~ 
ções de Encarregado de Limpeza Pública, 
Código DAI~111.2, do Grupo Direção e As
sistência Intermediárias. 

Art. 69 Aos Chefes do Distrito de Lim
peza da Asa Sul, do Distrito de Limpesa da 
Asa Norte, do Distrito de Limpeza de Ceilân~ 
dia e aos Encarregados de Limpeza Pública 
cabe desempenhar as atribuições previstas no 
Regimento do Serviço Autónomo de Lim~ 
peza Urbana. 

Art. 79 A despesa decorrente da aplica
ção deste lei correrá ã c'onta das dotações 
orçamentárias próprias do Distrito Federal. 

Art. s~ Estsa !e( entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art:. 99 Revogam~se as disposições em 
contrário. 
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O Sr. Pompeu de Sousa, Jv Secretário, 
deixa a cadeira da presidência qUe é ocu~ 
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotada a Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Oda

cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, venho â tribuna desta Casa para congra
tular-me com o Senhor Presidente da Repú
blica, Fernando Collor de Mello que, através 
de ações rápídas, com a sua presença física, 
ao !ado de Ministros de Estado, vem promo
vendo uma verdadeira blltz nos procedimen
tos da Administração Pública, ora visitando 
uma escola de primeiro grau, em Brasília e 
constatando pessoalmente o funcionamento 
das salas de aula e a qualidade da merenda 
escolar para, no plano imediato, ir vivenciar 
a experiência da moderna técnica brasileira, 
gerada pela Petrobrás, em plataforma do 
campo petrolífero da Bacia de Campos, de 
perfuração em lâminas d'água de profundi
dade, isto depois de ter ido, em companhia 
do. Secretário do Meio Ambiente conhecer 
ln loco o projeto Calha Norte, antes tão her
mético, tão fechado às visitas e que foi aberto 
à sociedade brasileira. 

No dia 30 de maio, qúattci:reira última, 
fOi ã Vez de o Estado de Rondônia merecer 
a vis.ita do Presidente Fernando Collor de 
Me !lo em companhia dos Ministros da Saúde, 
Alceni Guerra, da Justiça, Bernardo Cabral, 
da Infra-Estrutura, Ozires Silva, do Superin
tendente da Polícia Federal, Romeu Turila, 
do Secretário do Meio Ambiente, José Lut~ 
zemberger e do Ministro da Agricultura e 
Reforma Agrária, Ant~nlio Cabrera, para co
nhecer as dificuldades de centenas de famílias 
assentadas pelo Incra, J!Q Projeto de Assenta
mento Cüjubim, localizado no Município de 
Ariquemes, a 220 quilómetros da capital do 
Estado, Porto Velho. 

A visita: deVeu-se a denúi:Jcias feitas através 
de um vfdeo, que revelava estar o Projeto 
na mais coritpleta miséria e abandono. Inicia
da sua implantação em 1984, quando se pre
via o assentamento de 2.400 famílias, na reali-· 
dade só forain assentadas 503 fam1lias. No 
lugar, entretanto, vivem apenas 150 famílias 
sem terem nenhuma possibílidade de escoa-
menta da produção e sem terem recebido 
ainda os titulas de suas terras. Ao lado da 
situação de penúria vivida pelos colonos do 
Projeto de· Assentamento de Cujubim, rece
beu o Presidente Fernando Collor a denúncia 
de malversação de dinheiro público, que al
cançaria um montante de 80 milhões de dóla-' 
res, em 1986, para o assentamento ~as 500' 
famílias._ De imediato, determinou o Presi
dente ao Ministro da Agricultura, Anto_nio 
Cabrera, e ao Superintendente daPolfcia Fe
deral, Romeu Tuma, a apuração da denún
cia, com efetiva e rápida participação do ln-. 

era, através de seu Presidente, José Reynaldo 
Vieirã da Silva. 

A víslta do P!esidente Fernando Col1or de 
Mello e de sua ilustre comitiva não teve a 
participação do Governador Jerónimo Santa
na, que ficou, feíizmente, óiarginalizado dos 
eventos ocorridos. 

A visita, Sr. Presidentê e Srs. senadores, 
embora rápida, não serviu apenas para a 
constatação da penúria·dos colonos, das ex
tremas limitações, da baixa qualidade de vi
da, mas serviu também para deixar esperan
ças. Em conversa com os colonos, que se 
queixaram da falta de estradas, da falta da 
documentação _de suas terras, da falta de es
colas, da assistência médica mais elementar, 
o Presidente Fernando Collor deixou a se
guinte mensagem e compromisso: "Vou 
transformar esse local num modelo de proje
to fundiário do País". 

E-Deus permita, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que o compromisso ãssumido pelo Pre
sidente Fernando Collor possa ser resgatado 
com a efetiva p~rticipação do Ministério da 
Agricultura e Reforma Agrária, através do 
Incra. 

Ao longo dos anos 1970 a 1980, através 
de uma constelação de Projetas Integrados 
de Colonização, os conhecidos PIC, o Incra 
trouxe um_a nova esperança para Rondônia 
e passou a construir a base agrária de meu 
Estado. São os PIC Ouro Preto, Ji-Paraná, 
Padre Adolpho Rohl, Paulo Assis Ríbeito 
e os Projetas de assentamentos dirigidos -
PAD Marechal Outra e Burareiro, que pon~ 
teiam a Rodovia BR-364 (Porto Velho/Cuia· 
bá), assinalando a presença do Governo Fe· 
deral, desde Ariquemes até Cacoal, passando 
por Jaru, Ouro Preto do Oeste. Ji-Paraná 
(antiga Vila Rondônia). Estes projetas e mais 
o PIC Sidney Girão, nas proximidades de 
Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, 
modificaram por completo a feição de Ron
dônia e contribufram definitivamente para a 
integmçãá nacional, para a ocupação dos va
zios demográficos de Rondônia e adensaram 
a população interiorana· de Rondônia. No 
processo, Sr. Presidente e Sfs. Senadores, 
foram beneficiadas, aproximadamente, 40 
mil famílias, criando-se uma nova fronteira 
agrícola no Pals. 

A p-artir de 1985, com a implantação do 
Programa Nacional de Reforma Agrária, pre
tendia·se, para o período 1985/1989, destinar 
uma área de 15.300 quilómetros quadrados, 
ou seja-;-um milhão, quinhentos e trinta mil 
hectares. que seriam destinados a 21.300 fa
mílias, no meu Estado de Rondónia. 

Esta meta não foi alcançada em Rondônia, 
como de resto não foi também alcançada em 
todo o Brasil. O Programa Nacional de Re
forma Agrária pretendia, a nfvel. nacional, 
assentar 1.400.000 Iamflias, em uma área ter
ritorial de 430.000_ quilómetros quadrados, 
o equivalente a quarenta e três milhões de 
hectares, que corresponderiam a qu·ase dois 
Estados de Rondõnia~ . . 

Ná. segunda etapa da ocupação e regulari
zação fundiária em Rondónia, no período do 

,PNRA, de 1985 a 1989, foram criados os Pro-

jetos Machadínho, Urupá e Cujubim, com 
o apoio financeiro do Banco Mundial, através 
do Programa Polonoroeste, envolvendo cin
co órgãos federais: Incra, Embrapa, Sudhe
vea, Ceplac e Embrater. 

Além dessa articulação com organismos fe
derais, no caso especffico de Rondônia, hou
ve, pelo menos teoricamente, a cooperação 
de seis órgãos estaduais: Secretarias de Edu
cação, Saúde, Agricultura, Trabalho e Pro
moção Social e da Emater-Rondônia e do 
Instituto Estadual de Florestas. Estes Proje
tes da nova geração estariam hoje abrigando 
umas 6.500 familias, se tivessem sido imple
mentados. 

Digo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao 
vir à tribuna hoje, que trago comigo o com
promisso de nos próximos dias vir a fazer 
uma análise mais ciréunstanciada sobre a si
tuação situação agrária de Rondônia em tão 
boa hora destacada para toda a Naçã.o brasi
leira, através da visita feita pelo Presidente 
Fernando Collor no dia que passa a ser histó
rico para o meu Estado porque, por certo, 
será iniciada a reconstrução de Rondônia, 
através da reconstrução do setor agrfcola, que 
é a própria razão i:le ser de Rondónia, com 
as suas extensas áreas cultivada com o café, 
o cacau, com a seringueira e com os cultivos 
de alimentação básica, como o arroz, o feíjáo 
e o milho. 

Aproveito-me desta oportunidade. Sr. Pre
sidente, p·ara fazer um apelo ao Senhor Presi
dente da República, no sentido de que mal]d(: 
incluir no Consdho Monetário Nacional, co
mo ocorria antes, o Banco da Amazônia, O 
Basa. Sua Excelência, o Senhor Presidente 
da República, em decreto assinado em abril 
deste ano, dispondo sobre a nova constituição 
do ·conselho Monetário Nacional, excluiu o 
Banco do Nordeste e o Basa. 

Este fato, eu e o Senador Mauro Benevides 
já o abordarmos nesta Casa, em várias opor
tunidades. 

Ontem, entretanto, através da Medida 
Provisória n~ 188, já encaminhada ao Con
gresso Nacional e publicada no Ditirio 06clal 
da União no dia de ontem, o Senhor Presi
d~nte da República determinou a inclusão 
do Banco do Nordeste no Conselho Mone· 
tário NaciOnal, deixando de fora o Banco da· 
AmaZónia. 

De forma que. nesta oportunidade, faço 
um apelo ao Senhor PreSidente da República 
e à Sr Ministra da Econoffiia. para que man
dem incluir no Conselho Monetário Nacional 
o Banco da Amazôitia, como foi feito- Com 
o Banco do Nordeste. 

Este fato é da maior i,mportância para a 
Amazónia, para a região norte do País, por
que passa_ a ter uma voz efetiva de um orga
nismo financeiro estatal, como é o Basa, a 
discutir a polftica monetária do País. · 

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

Q_Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço 
a palavra como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V, EX':. 
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O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Como 
Líder. Para comunicação. Sem revisão _do 
orador.)- Sr. Presidente, estamos infOrma
do que foí editada e publicada no Diário Qfi .. 
cial uma nova medida ,.rovisória do Presi
dente da República visando neutralizar a re
jeição, pelo Congresso Nacional, ontem, da 
Medida Provisória n~ 185. · 

Manifestamos a nossa estranheza que o 
Governo aja desta forma e estranhamos, 
mais, que o nosso Colêga Congressista, Mi-· 
nísfro da Justiça, nosso amigo particular, por 
quem temds a maior estima, conside~:ação e 
respeito, pelo seu cabedal de conhe.cimento 
jurídico, assessore o Excelentíssimo_ Senhor 
Presidente da República, no sentido de que 
sempre que uma medida provisória seja rejei~ 
tada, logo, através de subterfúgios, apresente 
outra medida com o mesmo teor, embora 
com palavras dilerentes. 

Neste momento, como Líder do PDT, dei
xamos consignado e lavrado o nosso protesto 
em relação a esta atitude do" Governo, que 
parece querer enfrentar o Poder Legislativo 
atrav~s de manobras dessa natureza, como 
outras, negociando também informações pe
didas pelos Srs. Senadores. 

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

O Sr. OdacirSoares--Sr. Presidente, peçÕ 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-o Não há questão de ordem levantada pelo 
nobre Senador Mário Maia._ Nâo há por que 
dar a palavra para impugná-la. S. Ex• fez ape
nas uq1a comunicação como líder. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, não 
pretendo impugnar as colocações feitas pelO 
nobre Se11.ador Mário Maia. Queria apenas 
usar da palavra pela Liderança do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson ,Carneiro) 
-Pela Líderança, V. Ex" tem a palavra. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
ouvi nesta manhã, de vários oradores~ entre 
os quaís cr Senador José Fogaça, o Senador 
Jutahy Magalhães, e, agora, o Senador Mário 
Maia, apreeensões retivamente à Medida 
Provisória n" 190, que acaba de ser encami· 
nhada ao Congresso Nacional pelo Senhor 
Presidente da República, tratando da mesma 
matéria, e, segundo S. Ex'\ rejeitada pelo 
Congresso Nacional na sessão da manhã de 
ontem. S. Ex'' co"nsignaram o fato de que 
a remessa ao Congress9 Nacional de uma no
va medida provisória que trata da mesma ma· 
téria poderia significar um confronto entre 
o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

Sinceramente, não vejo dessa maneira. To
das as medidas provisórias até este momento 
encaminhadas ao Congresso Nacional pelo 
Senhor Presidente da República foram consi· 
deradas constitucionais, porque tratam das 
mais diferentes matérias, tais corno econõ
mica, financeira, monetária, reo!i:~úlização 
da Administração Pública Federal, da ques~ 
tão da privatização das empresas estatais, da 

desregulamentação da administratilidade pú· 
biica. Enfim, todas a,s medidas das provisó
rias encaminhadas pelo Presidente da Repú
blica até este mOmento, sem exceção_, foraOl 
consideradas legais, juiídicas e constiWcio· 
nais. Nenhuma foi devolvida por ferir dispo· 
sitíVO OaCO:nstitUição. 

De modo qUe, repito, não vejO com ames
ma apreensão que S. Ex~~. os Srs. Senadores 
que aqUi le"Vaiitaram essa questão, a remessa 
ao Congresso Nacional da Medida Provisória· 
n~ 190, que trata da questão dos recursos tra· 
balhistas ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Não tenho nenhuma dúvida de que a Mesa 
do Congresso Nacional, presidida em tão boa 
hora por V. Ex~ que reúne não apenas as 
qualidades de um excelente político mas é 
um jurista de rara sensibilidade, vai ter em 
conta essas apreensões, vai ter em conta o 
fato de que essa medida provisória preenche 
ou não os re·quisitos exigidoS e estabelecidos 
pela· Constituição Federal e, também, pelas 
regras que norteiam os procedimentos con
gressuais relativamente à sua tramitação. 

De maneira que considerao as apreensões 
dos eminentes Srs. Senadores como inteira
mente improcedentes e não veJo, repito, ne
nhum confronto nisso. Entendo que o Senhor 
Presidente da República, ao encanl.inhar uma 
medida provisória, um projeto de Jri ou qual
quer proposta ao Congresso Nac1onal, Sua 
Excelência está simplesmente no exercício 
pleno daquilo que a Constituição Federal lhe 
atribui, no exercício pleno da sua competên~ 
cia. Ao ÇongreSso coinpete exercer a fiscali~ 
zaçao do ponto de vista legal, jurídico, consti
tucional sobre esses a tos de procedimento do 
Presidente da República. 

O Sr. JutilhYM~galhães -- Pe~mite-me V:. 
Ex' um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES--Não vejo com 
a mesma apreensão. O Presidente está no 
exercício pleno, saudável, legítimo da prática 
de todas as democracias que conheço. 

Conée"àó o aparte ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Odacir 
Soares, fico preocupado quando vejo um Se
nador da inteligência e da competência de 
V. Ex' procurar distorcer uma situação real 

O Slt. ODACIR SOARES- Muito obrí· 
gado. 

O Sr. Jutahy Magalhães-E qual é a reali· 
dade? Ontem, o Congresso Nacional, através 
de votação da Câmara dos Deputados, consi
derou inconstitucional a Medida Provisória 
n" 185, e a rejeitou. Imediatamente, o Go· 
vemo volta com a mesma medida. Não é ipsis 
litterls, mas o sentido é idêntico, a intenção 
é idêntica, a proposição -ê idêntica. Então, 
isso daí, como já foi dito;pelo Senador José 
Fogaça, é totalmente aéttco, e_,_mais do que 
aético, é ilegal. Se o Congresso Nacional já 
considerou essa medida inconstitucional, o 
Governo não teni-iienhuma autoridade para 
renovar a mesma proposição. Ai vira brinca: 
deira: O Congresso vota contra, o Governo 

volta com a· JrleSitJ.a· medidll,·O Con_gresso ~
jeita. o Governo volta. EnJão, isso vira brio· 
cadeira, vira um realejo,. Veja V. Ex• que 
isso daí não pode ser considerado em termos 
de Governo e Oposição. Temos é que fazer 
respejtar a Instituição. Da m.esma form;:1 que 
temos que fazer respeitar a' Instituição. no 
caso da Ministra Zélia Cardoso de Mello. 
Temos que fazer. respeitar a Instituição num 
casq .como e'sse. Pe_ço. a V. EJC!, com. a sua 
inteligência, que não utilize outro instrumen
to e faça com que esta !OS.fituição, o. Con
gresso Nacion~, seja 'resp'ei~<Úla, e, mais d() 
que esta Instituição, o povo também seía res
peitado. 

O SR. ODACIR SOARES - SinCeramen· 
te, nobre Senador Jutahy Magalhães, coin.
preendo as apreensões de V. EX', compreen
do a postura de V.. Ex• --e a entendo comó 
pretendendo proteger as instituiçóe6. deste 
País. Não vejo o episódio com· as mesmas 
apreensões de V. Ex·, nem do ponto de vista 
jurídico nem do ponto de vista constitucipnat 
V. Ex~ disse muito bem, quando se referiu 
ao fato de que o Congresso Nacional, numa 
votçaão que foi precedida pela Câin9-ra dos 
Dep1.1tados, como deveria; ocorrer eferiva· 
mente, devolVeu ou consiQerou inconstitu· 
cionaJ aquela Medida Provlsóría; mas ap're· 
ciou-a. Quando digo que n~ tenho a me:s:ma 
apreensão de V. Ex~ e daqueles emineRtes 
Senadores, é porque confio no alto tirocfrfio 
jurídico não apenas da Mesa como da próP.,ria 
Co~is~o Mista que for designada para apre· 
dar essa Medida Provisória. Essa Comissão 
Mista a ser .constituída por eminentes Senà
dores do PMDB, do PDT, de todos os Parti
dos, proporcionalmente., como manda o Re· 
gimento Interno, evidentemente, num pri· 
meiro momento, vai emitir parecer sobre âd~ 
míssibilidade ou não da Medida Provisória. 
E, salvo engano, todas as outras Medidas 
Provisórias que tramitaram aqui no Congres
so Nacional, encaminhadas pelo Presidente 
Collor de Mellcr, salvo engano,. todas, sem 
exceÇ,~O, tiveram como Relatores eminentes 
Parlamentares do PMDB. Salvo engano, ne· 
nhum Parlamentar da Frente Líberal @U de 
qualquer outro Partido político, relatou qu<il· 
quer Medida Provisória encaminhada ao 
Congresso Nacional pelo Presidente Collor 
de ~e \lo e, salvo engano também; parece-me 
que todas elas tiveram a sua admissibilidade 
aprovada, tiveram os seus aspectos jurfdicos 
e constitUcionais_ aprôvadoS. _ 

O Sr. Jutahy Magalhães - Admissibilida
de aprovada por decurso de prazo, que é ou~ 
tra coisa que estamos tentando modificar. 

O SR. ODACIR SOARES- Estou dizendo 
que acredito na responsabilidade dos emi
nentes Parlamentares do PMDB que relata
ram essas Medidas. 

Anteontem, na s.essão do Congresso, nós, 
inclusive, assistimos a um episódio, na ques
tão das mensalidades escolares em que houve 
denúncia de que o Relator do PMDB, um 
Deputado do Nordeste, não havia "'relatado 
a tempo aquela Medida Provisória e até ques
tionava um procedimento do Senador Nelson· 

f r /. 1 
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Carneiro, na Presidência do Congress.o Na· 
clonai. ES-.Ex~ explicou, na o_casião, aquele 
episódio, o que terminou tranqüilizando todo 
o Congresso Nacional, naquele momento, em 
relação à questão. 

Aceito, acato e considero procedentes as 
argüiçóes, as apreensões de V. Ex' Só acho 
que V. E:<' não pode subestimar, do ponto 
de vista jurídico e constitucional, os conheci
mentos da Mesa do Congresso Nacional, que, 
evidentemente, se procederem as alegações 
de V. Er. as do Senador José Fogaça e as 
do Senador Mário Maia, dará à Medida Pro
visória nQ 190, salvo engano, conforme V. 
EX' muito bem se referiu, o encaminhamento 
constitucional que merecer. 

O Sr. José Fogaça - J>errllite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Odacir Soares? 

O SR. ODACIR SOARES - Concedo o 
aparte ao Senador Jos~Y?.~~!.a: 

O Sr. José Fogaça- Nobre __ Senador Oda
cír Soares. quero insistir com V. Ex• num 
ponto: a questão não é a natureza em si d_csta 
Medida, embora ela tenha uma constitucio
nalidade realmente duvido!ia. O prote~to foi 
lavraçlo nesta manhã, tanto por mim corno 
pelo Senador J1..1:tahy 1\!fagalhães, porque tal 
prática do Governo é insólita; é urna prática 
que, na verdade, anula o Congresso Nacional 
como Instituição. Veja V. Ex•: o Congressõ 
Nacional, na manhã de ontem, numa votação 
memorável. derrubou a Medida Provisória 
n" 185. Na manhã seguinte, o Diário Oficial 
publica a mesma Medida Provisória ou, se 
o texto muda um pouco,_a natureza é ames
ma, a propositura e os objetivos são exata
mente os mesmos. tratando do mesmo assun· 
to. A mesma Medida Provisória volta a ser 
editada. Isto, do ponto de vista prático, real 
e ineqUívoco, signífica -·anuldar, tornar inó
cuo, o Congresso Nacional, ou seja, a votação 
de ontem do Congresso Nacional foi reduzida 
a nada, foi reduzida a zero e, daqui a trinta 
dias, quando novamente o Congresso Nacio
nal vier derrubar a Medida Provisória n" 190, 
bastará reeditar a 195, ou a 200, seja lá que 
número vier a ter, porque, com isto, por um 
processo em cascata, o Presidente da Repú
blica consegue governar autoritária, discri· 
cionária e ditatorialmente, desre.c;peitando o 
Congresso Nacional. Na verdade, não é tam
bém uma questão de mérito da matéria; não 
se trata aqui, inclusive, de avaliar a natureza., 
em si, dessa Medida Provisória, cuja constitu· 
cionalidade considero duvidosa, porque fe
cha ã cidadania as portas da Justiça. Sem 
dúvida nenhuma, trata-se, aqui, de um con· 
fronto; trata-se de assumir a postura de tentar 
suprimir o Congresso Nacional.do panorama 
das Instituições bra~Heiras. Não vejo outra 
atitude do Presidente do Congresso, outra 
atitude da Mesa do Congresso senão a de 
devolver essa Medida Provisóira pela sua ab
soluta improcedência. E, perdoe-me V. Ex•, 
não posso concordar em que V. Ex" se associe 
a uma postura do Governo, que, neste mo· 
mento, é insolente, uma postura afrontosa 
do Governo, uma postura desrespeitosa do 
Governo em relação à Instituição da qual V. 

-verá de examinar ísso acuradamenre, ê rever 
ess,a posição. :tenho o maior respeito por V. 
Ex', V. Ex« é um Parlamentar sério, dedi
cado, assíduo, presente, e um homem que, 
sem dúvida nenhuma, tem por esta Casa, e 
dela também, rodo o respeito. Quero crer 
que V. EX! nãO haverá de sustentar uma posi
ção que é insustentável. 

O SR. ODACIR SOARES -·Agradeço 
a V. Ex', nobie Senado[ JoSé Fogaça, más 
não posso corrco-rdar com as colocações que 
faz. 

Eu, ao contrário de V. Ex", entendo que, 
sem discutir a questão da constitucionalidade 
da Medida Provisória, que vai ser, em um 
primeiro momento, objeto de apreciação pe
la própria Mesa do Congresso Nacional, no 
momento em que os Poderes constituídos do 
Pafs começam a exercitar as suas atribuições 
e as suas competências, a democracia se fortã
lece. 

--Não ~ejo, sinceramente, e digo isto com 
absoluta honestidade e franqueza, haja con
fronto nisso. O Congresso Nacional - se a 
Mesa determinar a constituíção de uma Co
missão Mista para apreciar essa medida Pro· 
visória -vai ter a oportunidade de debater 
amplamente, em momentos em que todos os 
aspectos dessa Medida Provisória serão apre· 
ciados, observados, discutidos e polemiza· 

_ dos, essa Medida Provisória e os ~t;:us aspec-
tos jurídicos e constitucionais, como eu acabo 
de referir. 

Temos de acabar, no Brasil. com essa histó
ria de que,_ no momento em que o Congresso 
modifica, altera um projeto de lei do Execu
tivo, ou modifica urna Medida Provisória; no 
momento em que o Presidente da República, 
no exercício de suas atribuições, veta esse 
ou aquele artigo de um projeto de lei apro
vado pelo Congresso Nacional, ou de uma 
Medida Provisória, temos de acabai com a 
mania de estar sempre - isto não ocorre 
apenas no Parlamento mas também na im
prensa - vendo confronto õo excrcído de 
atribuições que são próprias dos Poderes. 
Não vejo, sinceramente, nenehum confronto 
e também não retiro de V. Ex", como não 
fiz com o Senador JUiahy Magalhães, o direi· 
to e a legitimidade de achar que a repetição, 
pelo Presidente, de uma matéria não apro
vada pelo Congresso N~cional, possa cons
tituir um confronto. Eu não aç_bo que seja 
um coõfr6nto; acho que é o exercício natural 
da demóciacía, o exercício natural, pelos Po
deres da República, das suas atribuições e 
das suas compe[ências. 

Por outro lado, também acredito e o nobre 
Senador Nelson Carneiro tem dado provas 
sobejas, no Congresso Nacional, ao presidir 
as sessões, ao_ presidir a Mesa Diretora do 
Congresso Nacional, da honestidade e da de
cêncía, da alta competência jurídica que tem, 
ao analisar e ao apreciar, num primeiro mo
mento, como determina o Regimento Inter· 
no, todas as matérias e dar a elas o encami
nhamento que o Regimento Interno e a Cons
tituição prescrevem. 

De modo que faço esse registro, achando 
e rei~erando a minha confi<t11ça em que o Con-

gresso Nacional, na pessoa do seu Pre.-;idente. 
continuará a se comportar com a mesma inde· 
'pendência, com a mesma ísenção e com o 
mesmo tirocínio. com que se comportou até 
o momento. 

Essas eram as considerações que queria fa. 
zer, achando~ finalmente, que o Presidente 
da República está no pleno exercício da sua 
competência ao encaminhar ao Congresso 
Nacional, como manda a Constituição, os 
Projetas de Leí, as Medidas Provisórias, 
aquilo que a Constituição prescreve; ao esUt
·belecer a hierarquia das Leis como de sua 
competência originária ou como de sua com· 
petência privativa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--A Mesa tem dois pedidos: o nobre Senador 
Dirceu Carneiro estava inscrito, mas o Sena" 
dor Ney Maranhão pede a palavra como Lí
der. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, 
ce·do a palavra ao nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O nobre Senador Ney Maranhi:io, gentil· 
mente, cedeu ao nobre Senador Dirceu Car· 
neiro a precedência. De modo que V. -Ex·~ 
tem a palavra. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores agradeço ao nobre Senador Ney Ma· 
canhão a gentileza para que eu pudesse, neste 
momento, como inscrito entre os oradores 
de hoje, discorrer sobre uma questão que 
tem sido, em muito, patrocinada pelo atual 
Governo do nosso País. A questão que quero 
discorrer, hoje, na tribuna do Senado, trata 
das teses neoliberais sobre a economia do 
País, as quais vêm pregando uma liberação 
total das forças económicas de mercado, onde 
o grande mal que se localiza, segundo e:ssas 
teses. são as interferéncias do Estado, e que, 
neste aspecto, introduz deformações no perfil 
produtivo de nossa economia, e, portanto, 
o desejável é que o Estado se afaste e deixe 
o mercado à mercê das forças do seu próprio 
bojo. 

Gostaria de analisar, evidentemente. sem 
a profundidade científica acadêmica apro
priada, mas, com a visão política necessária, 
esa questão que tem patrocinado um conjun
to de medidas adotadas pelo Governo. 

Examinando o perfil do nosso parque in
dustrial. verificamos que é muito concentra
do, e que a economia brasileira é uma econo
mia de perfil oligopo!Ísla. 

Logo, a aplicação das teorias neolibera~s, 
defendidas pelo atual Governo, é uma verda
deira entrega do património nacional, que 
é o mercado interno do nosso País, a forças 
o1igopoistas instaladas na no~sa economia. 

A retirada do Estado, da regulamentação 
das relações dessas força-; de mercado, é algO 
inaceitável, porque vai lançar o consumidor 
bras-ileiro corno presa fácil dos modernos 
meios de persu~_são de propaganda sublimi-
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nare de um conjunto de outros aspectos sofis
ticados ,Pa comunicação de massa, em· que 
as pessoas n-ão têm a menor defesa, não co
nhecem oS mecanismQS e são_· norlhalmente 
vítimas fáceis'deS$a parafenáli~ tecncifógica 

·que se coloca diante_·dos olhos 
Õuel:o discUtir-esta c{~estáo, inclusive com

parando-a com outros países, que. tendo eco
,nomia semelhante à nossa, quanto ao seu per
fil oligopolista, não conseguiram - embora 
Com aparelhamentos sofisticados -alcançar 
os objetivos da melhoria da qualidiftie dos 
seus produtos, da defesa dos interesses dos 
consumidores e da correção dos prCfcessos 
inflacionários daí decorrentes. Particular
mente, a economia americana, que tem perfil 
oligopolista, onde grandes corporações' domi· 
nam setores bem defiflidos do mercado, ilão 
ãlcançou os benefícios -desejados ao c:onsu
midor pela simples liberação de mercado. 
Hoje, os próprios Estados Unidos têffi; uma 
política cOrretiva em cima dessa liberaçiro que 
são os mecanismos de importaçãO de ·produ
tos de outros patses, impondo ao setor inter
no da economiíl- americana uma concmrréncia 
vinda do exterior, para tentar, com isso, me· 
lhorar a qualidade dos produtos, desempe
nhar a tecnologia do mqmento e também pro
teger o consumidor americano. . 

Aqui, no País, onde temos um perfil extre
mamente concentrado em determinados se
tores da produção industrial, se abrirmos mão 
dos controles feitos pelo Estado sobre essa 
economia, vamos oferecer os consumidores 
brasileiros, como presa fácil, ã sanha dos oli· 
gopólios nacionais e internacionais aqui insta
lados. 

"cfuanto ã tese de que a livre iniciativa vai 
colocar no seu devido lugar as ielaçõ.es_ de 
consumo no País, é completamente defasada, 
inúcua, em um setor onde as grandes corpo

. rações dominam setores inteiros da economia 
, nacional e que não só dominam, como estabe
lecem acordos entre outros setores para que 
não haja a concorrência que forçaria melho
ria da qualidade, baixa de custos e também 
avanços tecnológicos. E é claro que, nesse 
aspecto, o benefício seria do consumidor. 

O Brasil tem o perfil de que em torno de 
quatro empresas de cada setor dominam 50% 
do mercado nesse setor. Esse perfil não per· 
mite se adotem essas teses de liberação total 
do mercado, até porque um estudo feito em 
nosso Pafs - e comparado com estudos de 
outros países desenvolvidos, onde a tolerân
cia seria em torno de 200 defeitos em cada 
milhão de produtos colocados no mercado 
-demonstra que aqui os defeitos para cada 
milhão de produtos colocados no mercado 
vão de 30 a 50 mil, contraposto aos 200 deiei· 
tos tolerados por padrões internacionais em 
economias que têm um desenvolvimento bem 
acima do nosso. Por outro lado, esse aspecto 
dos defeitos, aqui no Brasil, ocorre, particu· 
larmente, nos setores de ponta da economia, 
portanto, naqueles onde os controles de qua
lidade são: supostamente, os mais eficientes 
e cuidadosos. Quanto ao perfil oligopolista 
da nossa econólfiia, eu gostaria de registrar 
qu~e, no rol de eml?~~~as,po~ setor, na indús~ 

tria de alimentos, apenas os quatro maiores 
grupos que opetaih o seta~ _detêm 51% da 
participação do mercado nacional. No setor 
de __ moinhos, quatro grupos também detêm 
59% da participação no mercado nacionaL 
Nos frigoríficos, os quatro maiores grupos 
detêm 53%; no setor de' conservas. também 
seus quatro maiores grupos detêm 74% do 
mercado nacional; no seta r de bebidas e ·fu· 

_mos, os sucos e ~concentrados, tg~fl.J dos qua
tro maiores grupos, detêm 78% da partici
pação no mercado nacional; nas cervejas, 
dois grupos apenas detêm 86% da partici
pação no mercado nacional; e em cigarros 
e fumos, três maiores empresas detêm 91% 
do mercado interno; no setor eletromecâni
co, os quatro maiores grupos de clctrodo
mésticos detêm 60% do mercado; em equipa
mentos para comunicação, também os quatro 
maiores grupos detêm 72%; em condutores 
elétricos, os quatro maiores grupos-instaladoS 
no Pafs_ detê_m 81% da participação. O curio
so é que nesse· ãSpecto somente um grupo 
detém 55% do mercado dos condutores elé
tricos. Na área dos computadores, os dois 
maiores..grupos ·do País detêm 64% do merca
do; no setor de borrachas, pneus e artefatos, 
o·s-quatro maiores grupos detém 65% do mer
cado nacional; material de transporte, as 
montadoras, num total de quatro grupos, de
têm 94% do mercado interno; no setor de 
mecânica, tratares e implementas agrícolas, 
os quatro maiores grupos detêm 65% do nos
so mercado; as máquinas operatrizes, o·s·qua
tro maiores grupos detêm 68% do mercado 
interno; os equipaMentos pesados detêm nos 
quatro maiores grupos 69% do mercado; no 
setor de metalurgia, aços planos, um grupo 
detém 100%; dos aços planos e especiais, 
quatro grupos detêm 55% do mercado; e 
da metalurgia de não-íerro,sos,- os quatro 
maiores grupos detêm 58%; no setor de qu(
mica, a petroquimica, os quatro maiores gru~ 
pos detêm 43% do mercado; os fetilizantes, 
nos quatro maiores, 48% do mercado; nos 
produtos de higíene e limpeiã, os quatro 
maiores grupos detêm 71% do mercado na
cional; no papel e celulose, os cinco maiores 
grupos detêm 56 por cento do mercado; no 
setor têxtil - este é um dos setores que não 
está muito concentrado - os c:fois maiores 
grupos detêm apenas 20% das confecções, 
os dois maiores grupos- detêm 46% produtos 
e minerais não-metálicos, cimento e cãl~ os 
quatro maiores grupos detêm 68% sendo que 
um detém 44 e o outro 11, portanto, dois 
grupos detendo 55% do mercado nacional; 
vidro e cristais, os quatro maiores grupos de· 
tém 76% do mercado; amianto e gesso, os 
qUatro maiores grupos detém 88% do merca
do; no setor de mineração, os quatro maiores 
grupos detém 75% sendo que um único de
tém 57% do mercado; na construção c!vil, 
na construção pesada, os quatro maiores gru
pos detêm 47% da economia; no comércio 
varejista, supermerCados, as quatro maiores 
redes detêm 55% de;: particif!ação nesta ·arivi~ 
dade supermercadista do nosso País; na dis
tribuição de gás, os quatro maiores· grupos 
detém 66% do mercado; na distribuição_fie _ 

derivados automotivos, os quatro maiores 
grupos detêm 79% da participação no mer
cado nacionaL· 

Logo, este per_fil, que resume a maioria 
absoluta de todo O nosso parque industrial, 
significando que os quatro maiores gruJ!o~ 
de cada setor detêm mais da metade do mer
cado nacional, demonstra, com toda a objeti
vidade, que a economia do. nosso Páis é oligo
polizada e que a questão do~_ oligopólios pode 
produzir e tem produzido, aqui, no Brasil, 
profundas distorções sem ter sido debatida 
oom a profundidade que o tema requer e que 
a realidade bra_sileira exige. Verificamos que 
houve, nesses últimos meses- e poderíamos 
fizer até nesses últimos anos - uma verda
deira cruzada de interesses contra as estatais. 
Essa cruzada de interesses contra as estatais 
identifica, basicamente, a ineficáciâ delas pe"~ 
rante o cumprimento dos seus compromissos 
produtivos num ou noutro setor. Verificamos 
que realmente aS estatais têm deficiências, 
mormente aquelas introduzidas pelas pró
prias políticas governamentais, como o caso 
bem conhecido do ex~ Ministro Delfim Netto 
e que, querendo evitar que a inflação entrasse 
no seu segundo dígito, naquele período, sem
pre descontava de setores estatais os pontos 
que estavam empurrando a inflação para os 
dois dígitos. Isto àcabou sendo uma prática 
tão_brutal que levou um conjunto de estatais 
a uma verdadeira derrocada financeira e, por· 
tanto, exposta aos interesses de grupos da 
sociedade, no sentido inclusive de desmora
lizá-las e enfraquecê-las para finalmente ab
sorvê-las. 

O Sr. N~y Maranhão - Permite-me V. 
E~ um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Com todo 
o prazer, nobre Senador Ney Maranhão 

O Sr. Ney Marãnhão - Nobre seDador 
Dirceu Carneiro, toda vez que V. Ex~ vem 
à tribuna o faz para tratar de assuntos de 
grande interesse nacional, como este sobre 
o qual se refere neste momento. Com respei
to aos trustes nacionais, como V. Ex' disser
tou a respeito dos percentuais e dOmínio des
sas _empresas nacionais no contexto da econo
mia do País, concordo inteiramente. Inclu
sive houve uma ocasião em que este Senador 
fez um trabalho - o qual V. Ex• tarribéni 
assinou- sobre a abertura do Escritório Co~ 
mercial do Brasil com Formosa, um país em 
que 9:0% da sua economia se deve ãs mícro, 
pequenas e médias empresas e que é conside
rado, hoje, como o segundo em reserva cam
bial, com 86 bilhões de dólares. As micro, 
pequenas e médias empresas, mesmo dando 
trabalho, fazem o equihbrio social. Aqui, no 
Brasil, Senador Dirceu Carneiro, acontece 
o _contrário. ou seja, as micro, pequenas e 
médias empresas vivem de teimosas e com 
o beneplácito das grandes. V. EX" citou muito 
bem_~_área, por exemplo. do cimento, onde 
s6 uma empresa tem aproximadamente 40% 
do controle e é de vital importância, Senador 
Dirceu Carneiro, para a coostrução e mora-

-~ dias, pois temos 15 milhões de brasileiros s~m 
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tcto. Esta Senador, é a luta que os governos 
m no exterior, em Formosa, por empresários 
com quem tive ocasião de ter entendimentos 
num jantar com cerca de 20 deles. Eles conhe~ 
cem o Brasil, querem investir neste Pafs, mas 
citaram, nesse jantar, coincidentemente, al
gumas dessas empresas que V. E r citou. Este 
é o atraso do nosso País, no qual uma parte 
dessa gente não quer se submeter a ganhar 
menos, procurando sabotar o Governo em 
todas as camadas possíveis, através de canais 
de informaçóes, de fazedores de opiniões e, 
no meu entender, Senador Dirceu Carneiro, 
e~tão tramando contra o Plano do fresidente 
Collor, que desnorteou uma parte dessa gen· 
te. Sobre o problema das estatais, concordo 
em parte com_V. 'Ex~ Temos que enxugar 
essa máquina, temos que ter condições de 
fazer mudanças, como no rriundo inteiro, no 
sentido da livre concorrência. No eritanto, 
temos que preservar algumas estatais. Para
benizo V. Ex~ pelo importante pronuncia
mento que está fazendo neste momento, 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Agradeço~ 
a V, Ex~ pelo aparte que faz a este modesto 
pronunciamento e ressalto que não pretendo 
neste pronunciamento entrar no mérito das 
propos.tas de desestatização feitas pelo atuaf 
GovernO, dado que esta matéria exigiria um 
aprofundamento mais apropriado para in
cluir no nosso pronunciamento de hoje. Isto 
alongaria muito e não seria oportuno, 

Portanto, quero apenas tratar da questão 
na sua generalidade, para que não se intro· 
duza nessas reflexões qualquer opinião parti
dária ou emocional sobre a quest?9 do ponto 
de vista do trato que elas estão recebendo, 
no nosso País, pelo Governo, neSse momen
to. 

Agradecendo a V. Ex• as considerações 
que fez sobre a questão, quero dizer que, 
quando se critica a ineficácia de uma estatal, 
que por razões de incompeténcia da sua admi
nistração ou por ingerência do próprio poder 
público impõe certos constrangimentos e cauw 
sa prejufzos à sociedade. Não se deve csquc· 
cer que isso pode ocorrer também na inicia· 
tiva privada. ' 

Determinado setor produtivo que também 
por incompetência ou por outras ingerências 
produza um produto que tenha um custo mais 
alto do que poderia ter, decorrente dessas 
distorções. 4 tão ruim para: a sociedade quan
to uma estataL E com uma agravante: a esta· 
tal ainda sofre controles pela sociedade ou 
pelos representantes da sociedade, quer do 
Parlamento, quer do Executivo, e os setores 
da iniciativa privada não estão sob o controle 
da sociedade. Mais ainda, Senador, eu gosta
ria de, para concluir este raciocíniQ, dizer 
que é tão ruim para a sociedade o mal desem· 
penha de uma estatal como também a expro
priação que fazem os monopólios, adminis· 
trando preços artificiais. 

V, Ex• levantou um dos mais conhecidos 
no Brasil, que é o setor cimenieiro, que ex· 
propria toda a sociedade com _preços artifi· 
ciaís e Ina-iS o Poder Público junto, porque 
também este constrói e consome cimento. De 

modo que também isto é preciso colocar ~ 
-·mesa. Não podemos apenas despistar a socie· 

dade, apontando um caminho que pode ser 
verdadeiro mas que não contém a visão global 
dos problemas que tratamos ao fazer refe
rência a esse seta r. 

O Sr. Ney Maranhão --Permite-me um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. DffiCEU CARNEIRO -Ouço no: 
vamente V. Ex' 

O Sr. Ney Maranhão- Complementando, 
nobre Senador Dirceu Carneiro, o problema 
do abastecimento de gêneros alimentícios é 
uma área controlada por meia dúzia de gran
des proprietários de supermercados que hoje 
têm condições de mudar o hábito alimentar 
do povo brasileiro. Temos também o exem
plo das nossas "carroças". Nossos carros es
tão atrasados tecnicamente muitos anos. Ca
ros e não prestam. É o_ controle dessa gente 
que tem o monopólio da fabricação de veícu
los neste País. Precisamos, nobre Senador, 
prestigiar, dar ênfase â micro, média e peque
na empresa, porque é por aí que equilibra
remos a área económica e de investimentos 
do País. V. Ex• sabe que as micro, pequenas 
e médias empresas estão quebradas e o Go
Verno não se volta para esse lado. Então, 
temos que prestigiar. V. Ex~ sabe que a Espa
nha, a Itália, que hoje é o 59 paf.-; do mundo 
ria área industrial_. tem_ base nas micro e pe
quenas empresas. A Espanha era um pafs, 
antes de Felipe González, liqüidado; hoje, 
lá há investimentos nessa área. Nos países 
asiáticos também. Inclusive, quero aprovei
tar este aparte um pouco longo para di.zer 
que leiibO um projeto sobre investimento de 
capital estrangeiro para as micro, médias e 

. pequenas empresas, para investir no Brasil 
no sistema de joint venlures~ na qual o chinês 
diz: "Senador, o Brasíl é um país onde há, 
hoje, uma das maiores colónias asiáticas. Nós 
queremos inVestir no BrasiL O Brasil tem 
terra e tem.matéria-prima; nós temos a tecno
logia e o diiiheiro". Essa gente quer investir 
nessa área, Senador, nas micro, pequenas e 
médias empresas. Vão dar trabalho e o Brasil 
poderá respira:r contra esses trustes. Era o 
que eu queria dizer a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Pois exata
m:ente no setor automobilístico, ao qual V. 
Ex• fez referência, os quatro maiores grupos 
detém 94% do mercado nacional e estão in
cluídos entre aqueles que por unidade de mi
lhão industrializado detêm um índice de 30 
a 50 mil defeitos. O razoável, referenciado 
por padrões de países mais desenvolvidos, 
seria ter apenas 200 defeitos por milhão de 
unidade de produto produzido. 

O Sr. Ney Maranhão- Não existe concor
rênCia, Senador? 

O SR. DIRCEU CÀRNElRO -Exatamen
te. OS monopóliOs levam a esse aspecto, nú
cleo deste pronunciamento. Numa economia 

_ ofigopolizada, o livre mercado não significa 
ganhos para o consumidor, não sígnifica -me· 

lhoria de qualidade dos pródutos e, terceiro, 
não significa avanço tecnológico, porquf! 
existem procedimentos. É o que quero passar 
a fazer agora, entendimentos intergrupos pa· 
ra que detenham mercados cativos ou mante
nham tecnologias estagnadas. 

É sobre essa questão dos olígopólios e seus 
efeitos na--distorção da concorréncia, implici
tamente se fala de práticas de dominação que 
resultem em ganhos sempre maiores para as 
empresas dominadoras. O Prof. Richard 
Newfarmer organizou, em artigo datado de 
1979, as principais táticas oligopolistas que 
ele observou no setor de material elétrico 
dõ BrasiL Dado que as formas de conduta 
analisadas não apenas permanecem bastante 
atuais como também se aplicam, de maneira 
geral, aos setores oligopolizados que tenta
mos identificar, julgou-se importante_ aquí 
siritetizar os principais pontos abordados no 
trabalho de Newfarmer. 

Óiretorlas Entrosadas- Esta é uma forma 
de controle do mercado proibida nos EUA, 
mas que é seguidamente utilizada pelas subsi
diárias aqui instaladas. Consiste na colabo
ração de_ um mesmo profissional para dife
rentes firmas do mesmo subsetor ou de seto
res concorrentes. A dominação, e também 
a cooperação que daí pode resultar, constitui 
peça fundamental na formulação de acordos 
e no conhecimento das concorrentes ou mes
ma de fornecedores. No Brasil, acresce;.se 
ainda uma variação desta tática: a colabo
ração de.ex-funcionários do Governo que ga
rantem a abertura de canais, a facilitação de 
procedimentos e mesmo a influência etn mo
mentos de decisã:o. 

Indulgência mútua - Trata-se da prática 
de divisão do mercado entre concorrentes de 
tal forma que_ as empresas "especialiZem-se" 
sem perturbar concorrentes escolhidos. Uma 
empresa pode abster-se de entrar num mer
cado para cumprir um acordo que lhe seja 
interessante, e que mantenha entre as poucas 
firma "acordadas" o controle do mercado to
tal. 

Controle de Fornecimento - Já foi feita 
referências aos conglomerados e verticaliza
ção como elementos da estrutura oligopoli
zada. O controle dos suprimentos pode se 
constituir tática das mais eficientes para ga
rancir a domi~ação de um mercado e impedir 
a entraáa de.outras firmas. ·Quando este tipo 
de conduta foi encetada por firmas estran
geiras, gerou a expulsão do mercado de mui-
tas nacionais. -

Subsidiação Cruzada- Ê uma prática típi
ca de empresa transacion_ais ou de conglome
rados fortes. Consiste no financiamento das 
perdas de uma empresa durante seu período 
de implantação, mantendo os seus preços fi
nais altamente competitivos, de maneira a 
ganhar posição no mercado. Trata-se de uma 
forma de dumping que, em maior ou menor 
escala, vem sendo usada no BrasiL O prob!ew 
ma é que geralmente as empresas não apoia
das por matrizes ou conglomerados não su
portam a COncoriêilcla e quebram. É neste 
momento que se dá a dominação e os preços 
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são ajustados para cobenura dos cuStos, m
clusive da fase de "investimento n. Note-se, 
ain~a. que a prátic3. não considera o grau 
de eficiência ou mesmo de tecnologia da(s) 
empresa(s) exputsa(s). Uma pequena e efi
ciente firma pode sersini.pleSmente elimiilàda 
do mercado em função de um conduta oligo
polística que, na realilidade, representará 
perda de qualidade e eficiência para o consu
midor e o setor. Há casos em que depois 
de derrotar a concorrente, a firma ganhadora 
a adquire. 
· Conluio Formal - Geralmente apenas se 
vislumbra a ocorrência desta tática. Empre
sas concorrentes estabelecem, de maneira 
formal condições de dominação do mercado. 
Assim, por exemplo, em caso de empresas 
fornecedoras do Governo, sabe-se de acordos 
firinados para um escalonamento entre elas, 
a cada encomenda governamental. Isto, natu
ralmente, inclui a apresentação de preços 
previamente combinados às licitações, de ma
neira a garantir o sucesso do acordo. O Prof. 
Newfamer alude a um fato que se toma de 
fundamental importância no momento atual. 

·Diz ele que os produtores de lâmpadas, no 
ramo industrial de material elétrico, reunem
se sempre que se faz necessário encaminhar 
ao CIP solicitação de aumento de preços. 
Desta forma, os custos são todos previamente 
ajustados, de maneira a garantir que nenhum 
produtor se afaste do padrão determinado 
pelos dominantes. Assim, caem no vazio as 
tentativas de ajuste de preços e controle infla
cionário, além d~ que ficam de fora do mer
cado e, portanto, sujeitas a quebra, as empre
sas que não se submeterem às determinaçc5es 
do carteL 

As Relações Políticas - Além da corrup
ção, este tipo de conduta incluí a "represen
tação" dos interesses do oligopólio por políti
cos. A prática permite não apenas a aprova
ção ou rejeição de leis mas, também, a in
fluência no meio governamental. 

Aquisições - As fusões, apropriações já 
menCionadas, podem ser .tática pura para a 
retirada do mercado do concorrente indese
jáveL No caso de empresas transnacionais, 
a prática foi largamente empregada no Brasil. 
A distorção que este comportamento intro
duz no mercado é clara. A limitação tecnoló
gica, a expansão da domin~ção e, a partir 
daí, a criação de maiores dificuldades para 
os concorrentes, principalmente se nacionais. 

A menção do Estado, em meiO" à descrição 
da táticas oligopolísticas, não pode ser dimi
nuída, seja por meio de funcionários, seja 
pela proteção consciente ou não dos grupos 
dominantes das diversas categorias econômi~ 
cas, seja pela "Cegueira" da manutenção de 
formas de realcionamento com os setores 
económicos, que sabe distorcidas, o Governo 
tem sua parcela de culpa na manutenção e 
na expansão dosoligopólios na economia bra
sileira. Aliás, em determinado momento, 
conforme assinalado anteriormente, o Go
verno chegou a incentivar a ·concentração. 
Nelson Wemerck Sodré alude mesmo a uma 
afirmação .do então Ministro Delfim Netto, 

no sentido de admitir a opção do Estado bra
-sileiro pela estrutura oligopolista como forma 
de aumentar a eficiência dos setor.es econó· 
micos mais dinâmicas. 

V -REFLEXOS DO OLIGOPÓLIO 
1. Sobre o Controle da Economia - Em 

uma economia oligopolizada, não se pode ga
rantir a concorrência aberta e legal. As práti
cas de grupos organizados impõem não ape· 
nas preços mas, também, o ritmo de absorção 
de tecnologia, a sua disseminação, a quantiR 
dade de empresas no mercado, etc. 

Quanto maior a -diversifiCação dos oligopó
lios, tanto mais presa a eles fica a economia. 
No atual momento brasileiro, é possível de
tectar a independência dos oligopólios em re
lação ao Estado e sua capacidade de dominar 
a cena económica, direcionando-a conforme 
seus interesses. Há poucos dias,_ os jornais 
noticiavam.- que as grandes empresas já não 
possuíam cruzados novos. Para chegar a este 
ponto, as empresas recorreram ao lucro fictí
cio, "doações", importações com câmbio em_ 
cruzados novos etc. 

2. Sobre o Pesenvolvhnento Tecnológico 
e sua Disseminação- Os estudos sobre o!igo
pólios em economias desenvolvidas freqüen
temente relaciOnam este tipo de estrutura de 
mercado e condições de lucros extraordiná
rios. Altos níveis de conc-entração estão rea
cionados, n_aqueles países, a altos graus de 
rentabilidade e vice-versa. Daí, a associação 
do oligopólio à eficiência empresariã.l e a jus
tificativa do movimento de concentração co
mo busca natural e saudável dessa eficiência, 
no contexto de economias capitalistas. 

Nesta perspectiva, as barreiras à entrada 
de empresa no mercado se fariam dentro de 
parâmetros ~ PiferenciaçãO de produtos, 
vantagens GOmparativas de custo e aquelas 
decorrent~ de escala. 

Estes postulados não se aplicam ao caso 
dos países em desenvolvimento, onde empre
sas transnacionais se instalam em mercados 
irracioilalmente oligopolizados, onde um 
maior número de empresas não garante 
maior concorrência. A partir das ii'ansnaciO
nais, grandes empresas nacionais também foe· 
guem as, mesmas condutas básicas onde a 
preocupação maior é garantir o domínio dt! 
mercado, via coexistência de empresas do 
ffi:CSmo porte físico e tecnológico. 

Enquanto nos países avançados a concor
réncia se faz no nível do progresso técnicas, 
nos países em desenvolvimento a barreira a 
novas entradas é feita por intenriédio do con
trole do mercado, tático de acordos e influên
cias. Neste caso, o investimento em tecno
logia se afigura um contra-senso, pois iffiplica 
diminuição de lucros. Mais ainda: em estru
turas oligopolizadas, a disseminação de bene
fícios para a sociedade - via preços mais 
baixos e-salários mais altos-, só ocorre em 
funçãO de variação da demanda no primeiro 
caso e interna pressão sindical, no segundo. 

Enfii:n, qualQuer inovação tecnológica ad
vinda da própria disparidadeintema do setor, 

_ resulta para a empresa em maiores lucros, -

uma vez que o progresso não é disseminado 
e, sim, um fator a ·maTs de conceittrai;:ão. 

3. Sobre as Pequenas e Médidas Empresas 
- I_)e uma maneira geral, quando não súcum· 
bem às distorções da concorrênc"iã ein merca
dos oligopolizados, as PME sobrevivem à 
soritbra de conglomerados, numa relação de 
subordinação ou complementação. O que se 
sabe e pode acompanhar, pelos dados censi
tários, é que, quanto maiOr a concentraçãO 
do capital, em praticamente todos os ramos 
da atividade económica brasileira, mais mar
ginalizadas estão as PME, perdendo peso e 
participação. 

As táticas oligopolísticas que, como foi vis
to, afastam as PME do mercado e fazem-nas 
perder terreno em termos de teçnologia e 
de mão-de-obra. No setor metal-mecânico, 
por exemplo, as PMES treinam pessoal, mas 
não .conseguem competir com os salários mais 
altos das grandes empresas. Estas recebem 
o pessoal de maior experiência e ainda ven
dem às PME máquinas e equipamentos- usa
dos ou ultrapassados. 

Estudos recentes têm-se voltado para o 
exame das razões da sobrevivência e, em mui
tos casos, saúde das PME, concluindo sobre 
a "vocação" de certos setores para empresas 
de menor porte. Assim, estariam destinados 
a grandes empresas os setores que exigem 
grandes investimentos iniciais, atendimento 
de um_mercado de grande escala, fabricação 
de piodllios padronizados, com rigOroso con· 
trole de qualidade, e, finalmente, tecnologia 
e estrutura organizacional mais complexas. 

Por conseguinte, seriam mais favoráveis âs 
PME, os setores caracterizados por produtOs 
de difícil padronização (moda), mercados li
mitados, artigos de consumo local e 9-e trans~ 
porte caro, além de matéria-prima dispersa 
regionalmente, perecível e de difícil trans
porte. 

Em outras palavras, dependendo do setor 
e da forma de vinculação à grande empresa 
oligopolista, poderá ou não a PME se desen
volver e manter. De qualquer forma, é pre
ciso ressaltar a contradição que se constitui 
em prestar apoio indiscriminado às PME e, 
au m-esmo tempo, resguadar o grande capital 
e balizar as grandes linhas da política econó
mica, segundo os interesses e a manutenção 
da estrutura oligopolizada. O problema da 
sobrevivénci<i das PME é muito mais de asso
ciação à grande empresa, à busca de sua me
lhor vocação. No te-se, porém, que o apoio 
contraditório, acima mencionado, cai no va
zio, mormente em períodos de recessão eco
nómica, quando a garantia de mercado some 
e o financiamento fica restrito às empresas 
com maior capacidade de endividamento. 

Estas questões têm diversos aspectos e di
versos impactos que eu não iria deter-me a 
registrar, aqui, de modo mais amplo e mais 
profundo. Mas, gostada de registrar aquilo 
que é uma· questão fundamental sobre a des· 
nacionalização da economia. 

4. Sobre Desnacionalização da E~onomia 
-InfeliZmente, não existem-muitas inforina~ 
ções concretas e recentes sobre o que se vis

.lumbra e infere: a gradaiiva perda de impor-
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tâncía dO setor naciorlal da economia. As pu
'blicações especialízadas em composições de 
capitais em <i.tuação no País (Guia lnterinvest, 

;gor exemplo), exigem uma consulta demo
rada e resultam em avalização apenas p.atcial 
da presença do capital estrangeiro. De uma 
maneira geral, considera-se o conceito tradi
cional de empresa es.trangeira em função do 
percentual de ações detidas pelo investidor 
externo ou companhia de capital alienígena, 
No entanto, este conceito não reflete a reali
dade de dominação; qu:e, àS vezes, nem está 
claramente identifiCada na composição doca
pital. Hoje, o capital estrangeiro prefere mes
mo participar de joint-ventures, muitas vezes 
sem capital" de risco, pois tem o apoio oficial, 
não enfrenta restrições setoriais e mantém 
o domínio da empresa, via tecnologia ou mes-. 
mo gerenciamento. Esta tecnologia não é re-· 
passada ao sócio nacional e, com isto, se man
tém a garantia das remunerações, sem perda 
da independência que caracteriza o capital 
estrangeiro, nos países eiil desenvolvimenlo, 
e que o faz abandoná-los sempre que uma 
(estritiva justificar. , 

Esta é, na verdade, maior forma de desna
cionalização, pois O País perde o seu autodo
míriio. Nos países desenvolvidos, as estru
turas oligopolizadas são toleradas sob forte 
restrição e correspondem a situações em que 
a busca da eficiência, dos baixos custos e de
senvolvimento tecnológico comandam os 
proce"!OSos de dominação e de manutenção 
deste domínio. Nos países em desenvolvi
mento, ·os vícios da estrutura oligopololizada, 
já ~uperados lá fora, são regra, inclusi,ve, para 
os setores. nacionais que também venham a 
se estrutura,r de forma concentrada. Com is
so, perdem as possíveis vaptagens e exacer
bam-se os defeitos que fazem deste mercado 
uma das mais perversas formas de organi
zação do car.~tal._ 

De modo que, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, ·esses registras que trago, hoje, para 
os anais do Senado, são seguramente algo 
de mais significativo e imPortante para os 
estudos que devem ser feitos sobre o perfil 
da nossa economia e essa perspectiva de futu· 
ro que se quer colocar às nossas opções eco
nómicas neoliberais, patrocinadas mormente 
pelo Governo, que não podem passar apenas 
por uma análise emocional, partidária, ou de 
GOverno e Oposição. 

É- absolutamente necessário que se façam 
reflexões sobre isso, que se divulguem essas 
informações para o nosso ,Pa{s, para que seto· 
res mais amplos da sociedade possam discu
tir, porque, tenho certeza, o Governo do 
País, embora eu seja um Parlamentar d_e 
Oposição ao Gover.i:to, inlaginO deva desejar 
o melhor para o Brasil. E nós, portanto, como 
representantes da sociedade, não podemos 
permitir se cometam equívocos e patrocinem 
políticas equivocadas ç inadequadas ao perfil 
da nossa economia, ã índole Uo povo brasi
leiro, que acapam por trazer exatamente o 
contrário da· que as supostas medidas preten· 
dem alcançar. .. . . __ 

Com esta reflexão, Sr. Presidente, gosta
riamos de deixar registrada a nossa preocu-

pação com alguma contribuição modesta para 
_e_sta_di~cussão e esperamos voltar à questão 
oportunamente. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do sr. Dirceu Car
neiro, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sol:tsã, 3t Secre
tãrio. _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-.::..·conCedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Mar!lnhão, COJllõ_Líder. 

O SR. Nl>Y MARANHÃO (PRN-PE.) Co· 
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, hoje, 
comentar, no bom ~ntido, como Líder _d_o 
Go-verno, com a experiência dos anos vividos 
no Parlamento, desde o Rio de Janeiro até 
aqui, quase 40 ano.s, um artigo do jornalista 
Haroldo Hollanda, que me chamou a aten
ção, no qual diz: 

CRISE DO CONFRONTO 
Haroldo Hollanda 

Grãve crise polítiCa ronda as institui
ções pollticas, na medida em que Execu
tivo e._.hegislativo ameaçam se confron
tar. Ontem, a ministra ministra ·zélia 
Cardoso de Mello recursou-se a atender 
a reqúerimento de informações, de auto
ria do senador Jamil Haddad sobre a mo· 
vimentação de contas banCárias no pe~ 
ríodo de 15 de fevereiro a 15 de março, 
aprovado pelo Senado. O Senador Pas
sarinho considerou o episódio gravíssi
mo do ponto de vista institucionaL O 
senador Nélson Carneiro afirmou que a 
Mesa do Senado, da qual é presidente, 
estava agindo, no caso, dentro dos ter
mos estritos da Constituição. Pior ainda: 
no Congresso, a maioria govelnamental 
começa a se tornar escassa e imprevi
sível, do que é espelho a derrota sofrida 
ontem pelo Planalto, qUe viu ·recuada 
a Medida Provisória nP 185, a qual dispõe 
sobre a interposição de recurso nos dissí
dios coletivos e a :concessão de efeito 
suSffeOsivo - Chamo a atenção, agora, 
do Senado e do Congresso, para o final 
deste parágrafo." 

No entender do deputado Luiz Ro
berto Ponte, que acompanhou de perto 
a votação do Congresso, a revogação da
quela medida representa o fim do plano 
económico, pois a Justiça Trabalhista 
poderá conceder reajustes salariais que 
rea~~deráo a fogueira da inflação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos cons
ciência de que, para uma democracia forte, 
temos que matar, liquidar com a inflação, 
que é o flagelo de todo o povo brasijeiro. 

Sabemos que houve uma r'evolução dos 
costumes políticos deste País. Quero, neste 
instante, fazer uma comparação. O povo bra~ 
sileiro teria que esc-Olher entre dois cirurgiões 
para fazer uma operação perigosa num corpo 
-o Brasil- que estava no hospital em esta· 
do de coma. 

De um lado, o povo tinha um cirurgião, 
coincidentemente do Nordeste, conhecedor 
de uma parte desta população que tem salá· 
rios bem aquinhoados no que concerne_ aos 
tcabalhadO!t?S_, que tiver_a uma experiência no 
Congresso e não passara no vestibular para 
.o mesmo, porque agora deixa 'de ser candi
dato a representante_ do seu eleitorado na 
Câmara dos Deputados, Esse cirurgião ~e
fendia uma operação amena, uma operação· 
que poderia salvar, mas que também poderia 
levar o paciente Brasil à morte, Inclusive, 
não reconhecia o que um outro grande cien
tista, respeitado em todo o coQtexto mundial, 
Gorbachev, defendeu com tanta ênfase. Es

-úi.mos vendo na URSS e no Leste europeu 
as modificações dessa Cirurgia. . 

De outro lado. o povo tinha um outro mé· 
díco-cirurgiao-, com experiência, que teve que 
fazer operações perigosas, em que era quase 
impossível salvar o doente, na Prefeitura de 
Maceió. Uma prova de que as operações fo
ram corretas e salvaram o doente é que o 
povo alagoano o convocou pára fazer a mes
ma· operação no Palácio dos Martírios, em 
Alagoas. Usando a mesma técnica, ele execu
tou a operação e salvou o Estado da doença. 

Isto teve repercussão em todo o País. Entre 
os dois cirurgiões um, que se chama Luiz 
Inácio Lula da Silva, o outro, Fernando Co
llor de Mello, trinta e cinco milhões de brasi· 
leiros escolheram o segundo, para que fizesse 
no Brasil. como Presidente da República, as 
mesmas operações que executou no Governo 
das Alagoas. 

Sabemos que esse doente era terminal, es
tava para morrer d_e _tanta corrupção, irres
ponsabilidade administrativa e ladroeira. E 
esse cirurgião tem coragem cívica e nery~ 
de aço para aguentar, e está aguentando~ as 
pressões daqueles que não aceitam essa ope
ração, que vai' ser uma operação com dor, 
através do qual enxugaremos essa máquina 
administrativa. Custe o qu·e custar, temos que 
privatizar as estatais que estão sugando o san
gue de quem não tem maís. Como se diz 
no Nordeste, de. caranguejo. 

Essa operação tem que ser feita e está sen-
- dOieita. Como Líder do Governo, reconheço 

que a equipe do Governo é ~ova, mas é tam· 
bém uma equipe de coragem, uma equipe 
que, se comete errQs, não o fez com a inten
ção de prejudicar essa operação que está sen~ 
do realizada. Esse cirurgião tem a humildade 
de reconhecer os erros, voltar atrás e conser
tar medidas. 

Estou vendo com muita apreensâ6 esse 
quadro e o Congresso tem muita responsa-· 
bilidade nisso. O Deputado Luís Roberto 
Ponte chamou a atenção sobre isso: "Náo 
pode haver confronto entre o Executivo e 
o Legislativo". 

Não POde haver confronto, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, porque se houver a demo
cracia estará em perigo. E lembrem-se de 
que 74% do povo brasileiro está apoiando 
o Plano Brasil Novo. 

ASSiin. sendO, êspero que "te~hamos juízo 
-o Executivo e o Legislativo-, procuremos 
meios de sair çiesse impasse porque, no meu. 
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entender, o Presidente da República tem um 
éompromisso muito sério e desse compromis
so Sua Excelência não vai voltar atrás. 

A Oposição tem suas razões. Não posso 
deixar de reconhecer a sua posição. vigilante, 
mas essa Oposição também tem que pensar 
estritamente que a ConStituiçã"o que elabora
mos, e que vamos revisar em 1993, não está 
perfeita. É preciso que !ep7n~C!mos a <:l_~!ru~_ 
bada dessa medida provJsóna, o que, reprro, 
significa que a Justiça poderá conceder rea
justes salariais que reacenderão a_ fogueira 
da inflação. fsso é muito grave! 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
faço apelo neste insta-nte para o bom senso 
que devemos ter no sentido de que essa ope
ração seja feita com êxito, para. a grandeza 
do nosso País e a tranqüilidade do nosso po
vo. 

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

Durante o- discurso do Sr. Ney Mara
nhão, o Sr. Pompeu de Sousa, Terceiro 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência 
que é ocupada pelo Sr. Jutahy Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
- Estando na Presidência, eu não poderia 
debater com o orador. Apenas gostaria de 
dizer que, quando o cirurgião erra e corta 
a jugular, mata o cliente e não há jeito de 
voltar. 

O SR. NEY MARANHÃO - Não posso 
a.partear o nobre Presidente,_ mas o cirurgião 
já teve experiências anteriores e salvou todos 
os doentes. 

O Sr. Jutahy Magalhães déixa a cadeira 
da ·Presidência que é ocupada pelo Sr. 
Nelson Carneiro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÀES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a inflação brasi-

Pl'o.,uto• Aarlcol•• 

leira teima em resistir aos mais violentos cho-
ques antiflacionários. Em má compensação, 
a produção agrícola cai de uma safra recorde 
de 71,8 milhões de toneladas de grãos para 
62,1 milhões de toneladas. Esta quebra já 
foi constada pelo IBGE e se insinua como 
mais uma preocupação às tentativas de s~_ 
manter preços ·estáveis. Menor produção, 
preços mais altos. Faltará, primeiro, o afroz 
que, para um consumo de 11 milhões de tone
ladas, disporá de apenas 8,~ produzidos, na 
maior qtiebriit_,Q~_safra ye!ificad~ e_ntfe os ce
reais: 24%. Para não faltar, o Governo já 
deve vir se preparando para importar o pro
duto, se-m'- as delongas e «maracutaias'' da 
época do cruzado, aqui detectadas por com
petente CPI relatada pelo Senador Mauro 
Borges 

Outro grave problema advirá com as per
das na lavoura do milho, na ordem de 
14.46%. 

A colheita de 22,6 milhões de toneladas 
se Situará. J:tem abaixo da demanda interna 
do produto, comprometendo a cadeia de pro
dução de proteínas de aves e suínos, onde 
o milho entra CO.IllO principal componente das 
rações. 

-.A soja e O"ãlgodão, também afetados, não 
sofreram grande_ SD~aP!C?~ _.Ainda a&Sim,_~;:s_t~-
ma o IBGE qUe catf.ão 15,35% e 3,82%, res-
pectivamente. · 

Segundo os especialiStas do IBGE, que en
fatizam o car.áter preliminar destas estirna

__ tivas, SãO Pedro foi o principal responsável 
pela quebra da safra brasileira que contri
buirá para deprimir ainda mais os indicadores 
da atividade económica global no ano em cur· 
so, abâ!ada pelos excessos e arroubos do Pla-
no Collor. · 

Mas, além da _escassez de chuvas em todo 
Centro-Oeste, São Paulo e Paraná, é possível 
detectar nos quadros divulgados uma sensível 
redução nas ár~~- pl_~~tadas com algodão 
(-11,88%), arroz (-21,55%), milho (-5,49%) 
e soja (-5,49%} e feijão (-3,70%.) 

Perg~nto-me, e·ntã~: se -à q~ebfa se deve 
exc~usivamente a fatores climáticos. Uma 

(llbl"tl/90) 

Produto (Mil ti 

j>eidã. de 13,5% na safra a&ríc.oi8. não é um 
número pequeno. Compromcàe.rá metas de 
estabilização, comércio exterior e qualidade 
de vida da população, hoje já limitado por 
índices recordes de desempenho e baixo po
der de compra dos salários. 

Recordo-me que, ao final do Governo Sar· 
ney, denúncias reverberaram nesta Çasa ad
vertindo para a falta de recursOs para o cus~ 
teio das lavouras, tardiamente liberados. Re· 
gistro, sobretudo, que as quebras estão ocor· 
rendo também n.o Norde~.t~,_co_.piproJ11etendo 
ainda mais a situação de pobreza dessa Re
gião e de disparidade com o resto do País. 

Situações como esta não podem ficar ape· 
nas no registro do IBGE, nas páginas dos 
jornais, na indignação do Congresso Nacio
nal e no sofrimento de nossa gente do campo. 
A quebra _de safra, na ordem em que se deu, 
está a exigir maiores esclarecimentos, Com
provação de hipóteses e apuração de respon
sabilidades. Se elas forem exclusivamente da 
parte de São Pedro, conformamo-nos. Ainda 
assim, é tempo do País ir criando condições 
tecnológicas mais apropriadas ã agricultura 
que nos_diminuam a vulnerabilidade às varia· 
ç6es climáticas, 

Mas, se forem atribuídas a decisões erradas 
de Governo, a omissão de autoridades intú
mediârias ou outros atas de irresponsabi1i· 
dade, há que se definir o alcance desta verda· 
deira calamidade pública e identificar e punir 
os culpados. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM 
SEU D!CURSO: 

Folha de S. Paulo Q11inta-feira. 2A de maio 
de Í 990 

SAFRA AGRÍCOLA DE 90 
DEVE TER QUEDA RECORDE 

Arroz, Soja e Milho lideram queda na safra 
89/90 

R.nfllllulnlo llljfllco (kg/h•) lru (~til/h•) 
C'Oihlds Pla1aa v.u . • Obtldlll Esp•r~d" Var. 't Cllt Ido up•rad.o V~!". • sarra taat sarrs ruo 

A.ltrOd!O órbotr'l!ll {e~;~ Colll"OÇO) 61!1 (1) ... 
Altl'li.J.2io herb;\ceo (em c~raço) 1. 483 1,439 
llrroz (otm case•) !S.250 -4,11!;1 
BO!Itala lnalesa - 11 sa ~r a •• 92 
Batata Inglesa - 2• safra 42 40 
cacau (em i'!tnéndoa} 637( 1) 644 
Café {em coco) 2~548(1t 2.484 
C:ana-de·•çUc.ar 4.066(1} .<4.1<47 
Cebola 65 •• F11ttJ:io tem 1J".!O) - ,, -safra 2.6:24 '2.615 
F~t1J3o (em grdo) - 2' s,afra 1 '713 1.649 
Laranja (:2) •ao ! 'l ., 
Mand loca 1.670 I 1,990 
Mt lho {GM arl.o) 12.!5'77 , 1.699 
Soj:t (em orao) 12.201 11.~90 
Tema te .. .. 
Fof(..' 15G! '&E/~!:!gr;,~- l....-on~to S.Sf.mãtk-:1 ~11 .aroduç6oA;rieolo 
il) MKJ dc-,lir'!Oda C<al~i1a 
(2)Produç.5o em mil frutos. • rlll'ldlm0111o méd'10 MI f:vtol. 'ha 

satrs IIJIUI utra 111110 

-11,!1!1 47 81 70.91 
~:2,95 1.791 1.aao 3.82 

-:21.55 11.029 tJ,425 -:r3.58 
-4,83 1.095 1.2CiG 15',54 

-!3.61 "'o 491 ~1,94 
1,01 '" 400 3.37 

-2.53 2.5'31 2.630 3,92 
2.01 252,173 261.340 3.64 
5,36 ti82 803 11,73 

-0,36 1.070 t.%5<4 11,24 
-3,70 759 ••• 1.(1,62 

<4,81 ea.noll 8.7 •. 928 -I,OG 
6,-42 23.450 21!.4o16 8.151 

-1!,99 26.407 22 .5B9 -14,48 
·5.ol9 2"'.052 ::10.3.!>9 -1'5,35 
-2,4e 1.957 '·""" 1,67 

Noto: N~ foram comçutod<ts nos l"t::~i:J raf•~fl'f o~ a. Ul'li&oda da f~.quea!ndan6o tom.c.roma 1° oflf)mattYQ pota a 
,.,tro·'IO~.: fo"'ffo COIM t!tÇ•,.: ai~ ~ao (PA). CJTOZ (AM) b<naio-i11glaa 2'1 sofrei (IA., MG2G e30 IC!fnnl. ES. li, 51'311 sofro), 
CQQ:Ju (E:Si. cof6 !PR), cona-d .. oçUeor (AM), ce&ola (BA\, flrii5a :za MrftG (RO, PA, MA. Pt, a. liA. MG311 s.afra,l.J, SP 3'1 sal't(f, n 3D .afta, 
~).milho {BA. '1" so:ri'ro), lama!• {BA], · 

safra t9U urra 1990 

78 ... 5'4, 74 
1.208 1.292 &.95 
%.100 2~048 -2.57 

12,•U9 13' 721 10.22 
11.861 12.323 3.90 •o• 622 2.30 

993 1.059 6.65 
62.023 63.~014 ufu 
10.486 11.717 .g:-~~ 408 <ao 

"' 
,,. 21.09 

.,00,045 05.298 -5.59 
12.541 1:2.788 '1.97 
2.100 LGI31 -a.os 
1.971 I. 766 -10.40 

35.362 36.859 4.2J" 
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Da Sucursal do Rio 

A safra agrtcola deste ano deverá registrai 
queda recorde em comparação a anos ante
riores. Levantamento preliminar divulgado 
ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) estima em 13,59% o 
percentual de redução da colheita de grãos 
em abril em relação a igual mês do ano passa
do._ Os abates de gado bovino alcançaram 
1,1 milhão de cabeças (-9,1% do. que março 
de 1989). A maior queda foi na safra de feijão 
(-12,04%). 

Em março, quando a produção agrícola re_
gistrou diminuiçãO-de 8,72% sobre março de 
89, o IBGE previa 'll!e a safra de.199d poderia 
cair 14% em comparação a 1989. Como os 
resultados de abril ainda são preliminares,· 
o_ instituto não divulgou o impacto que a que
da da agropecuária no mês passado terá sobre 
o desempenho do ano. A produção agrocpe-. 
cuária é um dos componentes de cálculo do 
Produto Interno Bruto do País. 

Segundo o IBGE, a redução da safra pode 
ser explicada em função do encolhimento da 
área de cultivo combinado com a quebra do 
rendimento médio por heCtare plantado. 
Além do feijãQ, a colheita de rllilho também 
foi menor em 6,36% em relação à obtida em 
abril de 1989; a de arroz, em 6,32%; e a 
de soja, em 4,64%. Entre os produtos que 
apresentaram crescimento na produção o 
destaque fica para a laranja (3,56% ). 

Os cálculos do IBGE prevêem para 1990 
queda de 23,58% na produção de arroz, redu
ção de 15,35% p.a colheita de soja e -14,46% 
na safra de milho. A batata inglesa (P safra) 
poderá aumentar sua colheita em 15,54%, 
estima o IBGE. Em relação à pecuária, o 
IBGE registrou crescimento no abate de suí
nos (4,7%) e de aves (14,9%) e na produção 
de leite, que se elevou em 5,8%. 

O instituto também constatou que, de ja
neiro a março, o preço da arroba do boi gordo 
aumentou em quase 100%, com valores atua
lizados, passando de Cr$ 626 para Cr$ 1.087. 
A arroba de suínos crescéu menos: de Cr$ 
305,56 em janeiro para Cr$ 540,65 em março. 
O quilo do frango vendido pelo produtor pas
sou de Cr$ 26 para Cr$ 43, enquanto a dúzia 
de ovos, de Cr$ 12,22 para Cr$ 31 ,52. 

Segundo o levantamento, a área colhida 
. na' safra de 1989 foi -de 46,717 milhões de 
hectares. A previsão na ·safra deste ano é 
de que a área plantada (sem a estimativa do 
efeito de influências climáticas) é ainda me
nor: 44,0~7 milhões d<:: hectares. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel~ 
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronuncia o seguinte- discurso.)- Sr. Presi-, 
dente,, Srs. Senadores, o dia de hoje foi esco
lhido para um "Dia Nacional de Lutas" in
clusive com a paralisação·de atividades p'etos 
vários sindicatos de trabalhadores portuários. 

Esses trabalhadores esteja preocupados 
com as decisões do Governo Collor a respeito 
de suas categorias. 

O Governo querimplantar; a toque de cai
·xa, como tudo na administraÇão Collar, me
didas e providências que modificam por com
pleto a estrutura de seliYiços dos portos brasi
leiros, e com isso., na prática, acaba com im
portanteS conquistas das categorias de por
tuários, conferentes, arrumadores, estivado
res, vigias, conservadores. 

N6s queremos nos solidarizar com o movi
mento, pedindo a transcrição nos Anais da 
Casa de _um documento que nos chegou, data
do de 17 de maio, do Sindicato dos Confe
renteS-de Carga e Descarga nos Portos de 
Imbituba e Laguna, e que expressam as preo
cut>a:çOes e -os pleito's dos trabalhadores por
tuários sobre a conjuntura que lhe5 diz res-
peito. _ · _ _ ---

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito be~.!) 

DOCUMENTO A Qr,JE SE REFER!j: 
O SR. NELSON WEDEKIN EM SE.U 
DISCURSO. 

~bc,ti%fs~i~~~~~fc;iTg~ 
DE JMBITUBA E LAGUNA 

Imbituba!Laguna, 17 de maio de 1990 

Exm9 Sr. 
MD Representante do Povo Catarinense na 
Câmara Fe<_leral ou no Senado Federal. 

Desde a m~ito, os. trabalhadores brasilei
ros, a exemplo de outros de outros países 
tecnologicamente mais evoluídos, vem lutan
do pela criação e manutenção de sindiçatos. 

São os síndicatos unidades que represen
tam os trabalhadores nas suas relações com 
a classe patronal, obtendo assim, maior pOôer 
de barganha e conseqüentefQ.ente conquistas 
importantes, fazendo com que a relação Ca
pital x-Trabalho se tome uma relação de igual 
pa_r! ·~!'t~rentemente..J.s!_lª-1:'_ 
- -Para qu;-a-~nfcidade sindical ficasse devi· 
damente.consagrada, foi necessário que os 
nobres constituintes vetassem a pluralidade 
sindical, ~ão _decantada pela classe patronal; 
pois todos nós Sabemos que é muito mais 
fácil enfrenta_r um ini.migo em pequenas P-ar
celas, do que todo ele em conjunto. 

Nobre repre_senlante do povo, eis, que, 
inopinadamente um projeto de lei começa 
a circular nos bastidores, projeto este de au
toria inominada, que, juntamente com uma 
minuta de medida provis6ria põe em risco 
o trabalho, a atuação, a perseverança de tra
balhadores e representantes destes na Câma~ 
ra Federal e no Senado. 

Mas, o que mais atraiu nossa atenção é 
que este projeto de Iei e ou minu_ta_de Medida · 
Provisótia,_ vem taxativa_mente extinguir com 
várias entiàades sindicais, tais como: Portuá· 
rios, Conferentes, -consertadores, Estivado· 
res, Vigias, Arrumadores e todas as outras 
que atuam na orla portuária. 

O objetivo de tais postulações se faz sentir 
e procura derrogar implicitamente o art. 8", 
li, III, VI, da Constituição Federal, propi

·-ciando a pluralidade sindical. 

Façamos urria breve anàlise do <!Jlteproje'to· 
de lei que tramita às .escondidas: 1 

1 - Extingue a centralização do sistema 
portuário nacional, criando assim o sistema 
de livre concorrência entre portos, Cidad~ 
e estados da federação. -

2 - Abertura do capit<il .perte.q,cente ã 
União, não explicitando se o 'capital a ser 
injetaào será nacional ou não, limitando a 
participação dos Estados, Municípios e da 
clas.se trabalhadora na aquisição de ações; 
ficando as ComitaQhias Docas existentes ou 
a seren:i criadas co.in o tontrole &eral do por
to, podendo inclusiVe promover arrendamen-.. 
to de áreas e instalações; sendo que as Docas . 
estariam obrigadas a cobrar taxas diferencia
das na exportação e cabot~em; ·permitindo ' 
inclusive que terceiros operem livremente 
suas cargas, mediante pagamentos que não. 
sabemos Q,Uais sejam. . . 

3 - Liquidação das Companhias Docas1 
que não apresentarem resultados lucrativos, 
independente dos motivos que originaram 'q ~ 
saldo ri.egativo. · 

4--!. Em outro item, torna ineficaz os esf~ 
,....ços dos trabalhadores no tocante a quanti-' 
dade de horas a serem trabalhadas, bem co-; 
mo a remuneração dos mesmos, o critério 
de escolha, deixando ao alvedrio a oferta e 
procura de mão~de-obra, não. importando a 
qualificação profissional. · 

Isto fará com que mão-de-obra desquali
ficada ponha em risco toda uma infra-estru-~ 
tura, colocando trabalhador cOntra trabalha: 
dor na busca de uma vaga, fazendo assim 
com que a mão-de~obra nos serviços portuá
rios seja mais barata. 

5 -Extinção pura e simples da classe do's 
trabalhadores avulsos d.a orla marítima, pos
sibilitando a criação de empresas estivadoras, 
isto faz com que aqueles que durai!. te décadas 
impulsionaram o crescimento nacional sejam 
agora relegados a segundo plano. 

6 - Criação de um fundo de- desocupação 
para os trabalhadores avulsos que ficarem de· 
sempregados, não estipulando o quantum 
que tocará a cada trabalhador. Este fundo, 
em outras ocasiões foi sugestionado pelos ar
l!!adores. 

7 - O referido projeto de lei, além de 
extinguir categorias sindicais, privatizando 
todos os portos, faz com as leis que criaram, 
deram guarida aos trabalhadores da orJà ma· 
rftima sejam revogadas, inclusiveaqueliu que 
no período da ditadura militar foram conse
Eigi!L_, 

Isto posto, Senhor, temos a salientar que 
a minuta da medida provisória vem a ser qua
se uma cópia do referido projeto de lei que 
ora ventilamos. 

Assim o sendo, os Sindicatos que operam 
na orla marítima, quer de avulsos ou não 
solicitam a V. Ex~ que: · 

a) compareça as sessões da Câmara Fede
ral ou do Senado, principalmente quando es· 
tejam em pauta assuntos que digam direta
mente a trabalhadores e aposentados; 

b) sustem q_Uãisquef~ rilC?didas que v~nhatn 
a ·~ôr em risco ~ unicidade sindical: 
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· c) seja contrário às medidas de privatiza· 
ção adotadas pelo executivo; 

d) que proibamo executivo de editar Me· 
didas Provisórias, revogando o artigo 83, XX· 
VI da Constituição Federal. 

Pois, se assinl o fizer, V. Ex' estará mos· 
trando a seus eleitores que é a favor do Esta
do DemocrátiCo e de Direito, com uin legisla· 
tivo forte e atuante, onde, os legitimamente 
eleitos pelo povo à estes representam. não 
estando subjugado ao Executivo, que no afã 
de eliminar dívidas faz com que V. Ex• _e 
seus pares se tornem objetos de seu uso. 

A comunidade portuária e todos- os brasi
leiros de modo geral estarão \atent._os _a seu 
ato e sua presença na casa para a qual foi 
eleito. Tanto assim é verdade que na reunião 
realizada hoje entre todas as lideranças sindi
cais de Imbituba, ficou decidido uma cobran
ça total dos parlamentares principalmente so
bre o assunto privatizaÇão, pois esta trará 
benefícios a pequenos grupos e rião nos traba
lhadores. 

Faremos sempre recordar o adágio popu
lar: "quem bate esquece, mas aquele quere
cebeu o tapa jamais o esquecerá, nem seus 
filhos o esquecerão". 

Somos um povo honesto e trabalhador. es
taremos sempre juntos daqueles que conosco 
lutam em prol de uma sociedade mais huma
na e mais fraterna. 

Diremos NÃO àqueles que com mentiras 
eleitoreiras nos assolam durante o perfodo 

. pré-eleitoral. 
Temos certeza de que V. Ex' não receberá 

o nosso não, pois pelo povo foi escolhido 
e·pelo povo trabalhará. 

No entanto, aqueles que nos traírem serão 
desmascarados publicamente. 

Finalizando Ex•. queremos, sua atuação, 
tal qual deflagrada em palanque: Disendo 
SIM ao que for de bom para a classe trabalha
dora e NÃO a tudo aquilo que só interessa 
aos oligopólios e oligarquias, naCionais ou 
não. 

Atenciosamente, 
Abílio Miguel, presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, tenho ocupado 
sistematicamente a tribuna desta Casa para 
tecer considerações críticas acerca de a tos go
vernamentais. E o faço sempre imbuído dos 
melhores propósitos de contribuir no sentido 
de harmonizar as decisões administrativas 
com os anseios-da sociedade brasileira. 

Há alguns dias, denunciei, com veemência, 
o tratamento injusto dispensado pelo Gover· 
no à questão regional. Voltava-Il;le, então, 
apoiado cm argumentos irrefutáveis, contra 
a política posta em prática relatiVamente aos 
organismos regionais, que lhes retirava recur
sos, autonomia e prestígio, elementos im
prescindíveis ao fiel cumprimento dos seus 
objetivos institucionais. Referia~mC, entre 
9utras coisas, â suspensão dos incentivos fis- ... 

ca~, à retênção pelo Banéo centr:!r de par
cela expressiva do Fundo Constitucional, à 
nomeação de representantes _do Ministério 
da Economia, Fazenda_ e PlaneJamento para 
a Presidência· do Conselho de Administração 
dos Bancos Regionais e, por fim, à cassaç~o 
do assento destes no Conselho Monetário Na
cional. 

Esse quadro infelizmente pouco ou quase 
nada m!JdOu. Houve apenas um fato auspi
cidso: o Banco.do Nordeste, graças à Medida 
Provisória no 188, recuperou o lugar que deti
nha no CMN. Mas tal fato não chegou a con
trabaJançar os aspectos negativos que, de cer
ta forma, podem agravar~se. Senão vejamos. 

No dia 27 do mês passado, surpreso, Ii no 
Jornal do Brasil que o Banco do Nordeste 
fará 2.291 demissões. Conhecedor que sou 
da instituiçãO, porquanto já tive a l}.onra de 
presidi-lo, não poderia1. em nenhuma hipó
tese, dar o menor crédito a tão absurda no-
ticiá. -

Mas, diante de responsabilidade desse veí
culo de comunicação, não haveria como divu· 
dar da veracidade da notícia, embora alimen· 
tasse a esperança de vê-la desmentida pela 
autoridade competente. O que ouvi, através 
do Sr, Secretáriõ da Administração~ foi justa· 
mente a confirni.ação dessa absurda perspec
tiva, ainda em estudos. 

Ora, Sr. PreSidente e Srs .. senadores, em 
que critérios se baseou o Governo, primeiro, 
para determinar as demissões e, segundo, pa
ra definír o número delas? 

A,ntes de mais nada, todo funcionário do 
BNB, sem exceção, nele ingressa por meio 
de concurso e passa por sucessivos treina
mentos, sehdo, por isso mesmo, muitos deles 
requisitados para exercer funções de relevo 
nas três esferas do Governo. 

Desde 1985, quando o BNB realizou o últi· 
mo concu;rso público, e quando, ao mesmo 
tempo, passou a vigorar séria limitação no 
tocante à admissão de pessoal, o número de 
funcionários só fez diminuir, passando de 
7.160 para 6.662, uma redução, portanto, de 
quase 500 servido~es! 

E- a diminu1Çil0 -=-ísto é importante ressal
tar- aconteceu justamente enquanto a insti
tuição abria mais 16 agências, passava a ope
rar com a Poupança Verde e com toda uma 
série de negócios que a caracterizam hoje 
como banco de desenvolvimento múltiplo. E 
não bastasse tudo isso, conferiu-lhe a nova 
Carta a atribuição de administrador do prin~ 
cipal instrumento de financiamento do desen
volvimento regional, o denominado Fundo 
ConstitUCional do Nordeste - FNE. 

Diante de tais fatos, para desempenhar a 
contento seus objetivos e. em particular, Sua 
missão constitucional, o BNB deve, antes de 
tudo, melhorar a estrutura de atendimento,
tornando mais densa a rede de agências, a 
fim de levar o crédito desenvolvimentista a 
todos os núc(eos -dª.atividade económica dis· 
persas pela Região. 

Não há, dessa forma, qualquer evidência 
que demonstre a_n~c~sSidaâe de o Banco de: . 
miti_r seus se{'ii.dores. -

(j Banco nãO dá prejuízO, não é oneroso 
à União, nem contribui para o déficit público. 

Destaque-se, por outro lado, que o BNB 
nunca·, eín sua história,_ apresentou _prejuízo. 
Para se ter uma idéia, eis os· seus rcspltados 
dos últimos anos: 

1985- Cr$ 174 bilhões; 
1986- Cz$ 226 milhões; 
1987 - Cz$ I ,6 bilhão; 
1988- Cz$ 14 bilhões; 
1989 - NCz$ 134 milhões. 
Depois, ri BNB não depende de recursos 

orçamentários; suas réceitas_ advêm dos servi
ços que presta a seus clientes ou à sociedade 
como um todo. 

Atualmente, pode-se afirmar que a saúde 
fiilã.riCeira dos bancos foi seriamente abalada 
peta queda violenta- das receitas. Mas não 
se pode esquecer que as despesas, com a con
tenção salarial cm vigor, caíram em muito 
maior proporção. 

Não vejo, portanto, a que boa causa possa 
servir ·o enfraqiiecitiiento de um banco de 
desenvolvimento, mormente agora quando 
países do porte da Alemanha Ocidental, da 
Inglaterra e. da França se unem para criar 
o Banco Europeu para a Reconstrução e De· 
s_envolvimento, a fim de apoiar o heste e o 
Centro da Europa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é, pois, cla
ro e meridiano que não há qualquer justifi
cativa plausível para que o Governo venha 
praticar mais este ato lesivo aos interesses 
regionais, dcmitiildo por demitir, fUncioná
rios do Banco do Nordeste. Por isso, faço 
votos porque, como ocorreu no episódio de 
reintegração do BNB no Conselho Monetário 
Nacional, a decisão seja revista, em benefício 
da Região. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Men
des Can~le. 

O SR. MENDES CANALE (PSDB - MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.} -_Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, é com grave preocu
pação que venho a esta tribuna chamar a 
atenção deste plenário e das autoridades do 
Poder Executivo para O problema dos aciden
tes ofidicos no País como um tudo e em meu 
estado natal em particular. 

Já vivemos uma série crise de falta de soro 
antiofídico em todo o território nacional, que 
se mostrou de forma aguda e cruel em 1985. 
Esse ano foi dramatil;:amente marcado por 
sérios sofrimentos humanos, pois muitos tra
.balhadores rurais ficaram -mutilados por am
putações ou morreram vitimados por aciden
tes com cobras venenosas. Essas circunstân
cias, trágicas na sua dimensão humana, pode
riam ser evitadas se houvess_e o soro antio
fídico disponlvel nos hospitais públicos, 

O que ocorreu naquele ano foi o resultado 
de décadas de descaso das autoridades esta
duais responsáveis pelos laboratórios produ
tores (Instituto Butantan, Fundação Ezequiel 
Dias e Instituto Vital Brasil), bem como da 
falta de uma coordenação nacional que cui-

r-
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dasse do desenvolvimento tecnológico çlcsSe 
setor. 

Ainda em 1985, pressionado por forte cla
mor popular, o Governo- Federal iniciou o 
investimento de grandes somas de recursos 
na recuperação desses trés laboratórios esta
tais. A produção nacional de sorq antiof(dico, 
que caíra a 32.000 ampolas em 1984, frente 
a u'ma necessidade estimada de 500.000 am
polas, somente atingiu o equihbrio de oferta 
e demanda em 1987. 

O perío_do 1986/1989 foi dedicado aos pro
jetas de_de~envolvimento integrado do seta r, 
sob atuante coordenaçáo do Ministério da 
Saúde. Foram treinados médicos dos serviços 
de emergência dos Estados, inici3das- várias 
pesquisas sobre biologia de serpentes, aper
feiçoada a tecnologia de produção do soro 
e melhorada a divulgação- de conhecimentos 
à população, na tentativa de quebrar antigos 
tabus culturais sobre as serpentes. 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, os progressos alcançados não foram auto-_ 
sustentáveis e os primeiros sinais de uma nova 
crise já se fizeram anunciar. 

O Instituto Butantã e o Instituto Vital 
Brasil comunicaram ao Ministério da Saúde 
que não poderão entregar aos Estado~ asco
tas de soro antiofídico programadas para este 
ano. Alegam problemas salariais, perda de 
pessoal especializado e falta de recursos para 
manutenção de instalações. 

Urge, pois, que sejam alertadas as autori
dades federais para que não se repitam em 
nosso País as comoventes cenas acorridas em 
vários hospitais, de Norte a Sul, de Leste 
a Oeste, quando homens e mulheres morriam 
ou ficavam mutilados, por falta de soro antio· 
fídico nos locais adequados. 

Cabe ainda informar aos ilustres Pares des
ta Casa que ocorrem anualmente em nosso 
País 21.000 acidentes ofídicos, com 200 óbi
tos, segundo notificações oficiais das Secre
tarias Estaduais de Saúde, mas que, em ter· 
mos reais, devem ser superiores a 25.000 ca· 
SOS. 

O Congresso Nacional não pode ser coni· 
vente ppr omissão, com uma nova crise nesse 
setor. E necessário que alertemos o Governo 
Federal para recompor a equipe de coorde
nação ao Programa de Auto-Suficiência Na· 
cio:Oal em !munobiológicos e reforçar suas 
dotações em apoio aos laboratórios esta
duais. Este alerta é extensivo aos governos 
dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, a quem se vinculam os princi
pais produtores de soro antiof{dico do País. 

No caso particular do meu Estado de ori
gem, o Mato Grosso do Sul, quero deixar 
consignada minha preocupação com o núme· 
ro de acidentes ofídicos, cuja grande parte 
poderia ser evitada através do uso de botas 
e luvas, bem como pela adoção de medidas 
preventivas levadas ao conhecimento da po
pulação rural por meio de prOgramas educa
tivos específicos. 

No período de junho de 1986 a dezembro 
de 1987 foram notificados 1.016 acidentes, 
com 6 óbitos, o que torna o ofidísmo em 
meu Estado um problema sanitário de real 

magnitude. Em 1989 ocorreram 844 aciden~ 
tes, com 2 óbitos e até março deste ano já 
foram informados 263 casos. 

Cumpre' éÜhda ~bservar que, no Mato 
Grosso do Sul, 73% dos acidentes ofídicos 
atingem~se pernas e 14% ating"em as mãos, 
emboia e-xistam normas do Ministério do 
T.rabalho e Previdência Social que, se cumpri
das, reduziriam bastante essas ocorrências. 
Trata-se da Portaria n~· 3.067, de 12 de abril 
de 1988, que aprova as Normas Regulamen· 
tadoras Rurais, que, dentre várias regras, tor
na obrigatório á fOrnecimento gratuito pelo 
empregador. de botas e luvas aos trabalha
dores _que exerçam suas _atividades sob o risco 
de acidentes com animais peçonhentes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no âmbito 
dos Governos Federal e Estaduais é neces· 
sária uma urgente retomada da prioridade 
na produção do soro antiofídico e uma_ vigo
rosa fiscalização no campo para o fiel cuinp-ri
mento das normas de segurança do trabalho 
rural. 
- -O meu alerta tem caráter me-ramente pre

ventivo. de mOdo a _evitar que veohamos a 
ocupar em breve esta tribuna para lamentar 
mortes e cobrar providências de emergéncia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carndro) 
--A presidência lembra aos Srs. Senadores 
qu~ o Senado Federal está convocado para 
uma sessão extraordinária, a realizar-se se
gunda-feira, às 14 horas, destinada a exami
nar o cumprimento do disposto no art. 216, 
§ 1~·, do regimento interno, com relação â 
ministra de Estado da Economia, Fazenda 
e Planejamento. 

O SR. PRESiDENTE (Nelson_ Carneiro) 
-Nada mais hi:tvendo a tratar, está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 10 
·mimifos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 98, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen· 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pe!o Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do :f'rO: 
cesso n1> 003.318/90-7, resolve aposentar, vo
luntariamente, Isnard Sarres de Albuquer
que Mello, ocupante do cargo isolado de pro
vimento efetivo de Diretor, DAS-4, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, Parte 
Suplementar, tendo ocupado por mais de 10 
(dez) anos o cargo em Comissão de Diretora 
da Subsecretaria de Arquivo, Código SF
DAS-101.4, ser aposentada, votuntariamen· 
te, nos termos do -art. 40, inciso III, alfnea 
"a", da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinados com os arts. 515, 
inciso II, 516, inciso I. 517, inciso IT, 523, 
524 e 488, § 4~. do Regulamento Adminis· 
trativo do Senado Federal, bem assim com 

o art. 2".- § 2u, da Lei n9 6.323, de 1976., apli
cada no Senado Federal pela Resolução n·• 
21, de 1980; art. 2?, do Decreto-Lei n" 1.445, 
de 1976, alterado pelo Decreto~ Lei n" 2.270, 
de 1985, (art. 3", § 2°), modificado pelo art 
10, do Decreto-Lei n~· 2.365, de 1_9&7, com 
a alteração introduzida pela Resolução do 
Senado Federal n" 198, de 1988 (opção 55%) 
1 da Resolução do Senado Federal n" 87, de 
1989. com proventos integrais, correspon
dentes ao vencimento do cargo efetivo, ob
servado o disposto no art. 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 30 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO~DO PRESIDENTE 
N• 99, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competéncia regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro· 
cesso n" 005.735/90-4, resolve aposentar, vo
luntariamente, Ary Leonardo Vianna, Ana· 
lista Legislativo, Classe "Especial", Padrão 
UI, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 40, inciso III, alínea 
"a", da Constituição da República Federa· 
tiva do Brasil, combinado com os arts. 515, 
inciso !I; 516, inciso I; 517, inciso IV e 488, 
§ 4~; do Regulamento Administrativo do Se· 
nado Federal bem como o art. 11, da Reso· 
lução no 87, de 1989, COm proventO!:i integrais, 
observado o art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 30 de maio de 1990 . ......._ 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

PORTARIA 
Nç 12, DE 1990 

O primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso das suas atribuições regimentais, re
solve, designar Alaylson Ribeiro Pereira, As
sessor Legislativo, Aureliano Pinto de Mene
zes, Analista Legislativo, Tania Mara Camar
go Falbo Alves da Cruz, Analista Legislativo, 
para, sob a presidência do primeiro, integra
rem Comissão de Inquérito incumbida de 
apurar os fatos constantes dos Processos n"'" 
004463•"0-0, 005093/90-2 e 006,')95/90-L 

Senac:o Federal, 17 de maiô de 1990. -
Senador Mendes Canafe, Primeiro-Secretá
rio. 

PORTARIA 
N? 9, DE 1990 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 
283 do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, e tendo em vista o disposto 
no art. 574. _§ r~, do mesmo Regulamento, 
resolve, designar José Benício Tavares da Cu· 
nha Mello,_ Assessor Legislativo, Antonio 
Carlos SimõeS, Assessor Legislativo, e Alayl
son Ribeiro Pereira, Assessor Legislativo, 
para, sob a presidência do primeiro, integra~ 
rem. Comissão de Sindicância incumbida de 
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apurar os fatos constantes do Processo n~ 
004923/90-1. 

Senado Federal, 31 de maio de 199b. -
José Passos ~orto, Diretor..l(ieral. 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Edital 

O Presidente do Sindicato dos Servidores 
do Poder LegiSlativo e do Tribunal de Contas 
da União- SINDILEGIS. de conformidade 
com .o d!sposto no art. 7o, letra j, do Estatuto 
do Smd1cato, convoca Assembléia Geral Ex· 
traordinár~a a realizãr-se no &a 7 de junho 
de 1990, as 16 horas, em primeira convo· 
cação, com a presença da maioria absoluta 
dos assoc_iados, e às 16 horã.s, em segunda 
convocaçao, com qualquer número, na ala 
Alexandre Costa, Sala n? 13, do Senado Fede
ral, para. discutir e deliberar sobre: 

1) O indicativo do I Congresso de Servi
dores do Legislativo de filiação a CUT· 

2) As~untos g<:rais ~_a _C~t~,goria. ' 
Brasília, r~ de Junho de 1990.- Ffancisco 

das C~-~~ Monteiro, Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE ASSUNTOS 

ECONÓMICOS 

i• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 17 DE MAIO DE 1990 

Às dez horas do dia dezess_ete de maio de 
mil novecentos e noventa, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, 
sob a Presidência do Senhor Senador Severo 
GomeS, Com a presença dos Senhores Sena· 
dores: Teotónio Vilela Filho, João Calmon, 
Meira Filho, Severo Gomes, Jorge Bornhau~ 
sen, Afonso Sancho, Cid Sab6ia, Dirceu Car~ 
neiro, Carlos De'Carli, Irapuan Costa Jr ., 
Jarbas Passariilho, José Fogaça, Mauro Bc
nevides, Mário Covas, Maurício Corrêa., Ja
mil Haddad e Edison Lobão, reúne-se a Co
missão de Assuntos Económicos. Deixam de 
comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores: Ronaldo Aragão, Man
sueto de Lavor, Márcio Lacerda, Aluízio Be
zerra, Francisco Rollemberg, Ronan Tito 
Odacir Soares, Marcondes Gadelha, José Ri: 
cha, Olavo Pires, Roberto Campos; Moisés 
Abrão e Raimundo Lira. Havendo número 
regimental, o Senhor l'residente P,eclara 
abertos os trabalhos, dispensando a -leitura 
da Ata da reunião anterior, que é dada por 
aprovada. A seguir, o Senhor Presidente co
munica que a presente reunião destina-se à 
apreciação da Mensagem n~ 115/90, "Do Se
nhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação. do Senado Federal, a escolha 
do nome do Doutor Olavo Drummond, para 
o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, em vaga decorrente da aposen
tadoria do Ministro Alberto Hoffman". Em 
seguida, o Senhor Presidente concede a pala· 
vra ao Senhor Senador Meir~ Filho, para que 
proceda à leitura do seu relatório sobre a 

esidente concede a palavra ao Doutor Olavo 
Drummond, para que teça suas considera
ções a respeito do cargo para o qual foí'índica· 
do. Encerrada a exposição, o Senhor Presi
dente franqueia a palavra aos SenhOres Sena
dores que queiram interpelar o Doutot Olavo 
Drumrqond. Usam da palavra os Senhores 
S~nadpres: Jorge Bornhausen, Cid Sabóia, 
Maurd Benevides e José Fogaça. Não haven
do mais quem queira debater, o Sen]:J.Or Presi· 
dente agradece a· presença do Doutor Olavo 
Drummond e demais convidados e informa 
q~e, atendendo a preceito regimental, a vota
çao deverá s-er· secreta. Assim sendo o Se~ 
nhor Presidente solicita ao Doutor' Olavo 
Drummon? e ao público preSerite, que dei
xem o recmto. ReaQertos os trabalhos em 
caráter público, Q Senhor Presidente comu
nica que a indiCação do Doutor Olavo Drum
mond fçi aprovada; tendo votado dezesseis 
Senhores S_enadores, r~gistraram-se quinZe 
votos favoráveí5e-um cOntrário. Em seguida~
o Senhor Senador Severo Gomes cumpri
menta o Doutor Olavo Drummond e declara 
cumprido o objetivo da reunião. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a·reunião âs onze 
horas e quarenta e cinco minutOs . laVrando 
eu, Dirce~ Vieira :Machado Filho, ~presente 
Ata que, hda e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente.'- Senador Severo Go
DJeS, Presidente. 

Íntegra do apanhamento taquigráfico 

A.NEXO A ATA DA /3' REUNIÃO 
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS, 
ECONÓMICOS, REALIZADA EM 17 
DE MAIO DE /990, As DEZ HORAS; 
RF;FERENTE A ARGUIÇÃO DO 
DOUTOR OLAVO DRUMMOND, 
INDICADO PARA EXERCÉR O 
CARGO DE MINISTRO DO TRIBU
NAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE 
SE PUBLICA DEVIDAMENTE AU
TORIZADO PeLO SENHOR PRESI
DENTE, SENADOR SEVERO GO
MES. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Havendo número regimental, damos início 
à reunião da Comissão d~ Assuntos Econó
micos, que apfeciará a Mensã"gem do Senhor , 
Presidente da República submetendo à a pro• 
vação do Senado Federal a escolha do nome 
do Dr. Olavo Drummond, para o cargo de 
Ministro do Tribunal de Contas da Uniã_Q, 
na vaga'decorrente da aposentadoria do Mi· 
nistro Alberto Hoffmann. 

Solicito áo Dr. Olavo que tome assent~ 
à Mesa. 
_ Peço ao nobre Seriador Meira Filho que 
proceda à leitura do relatório. 

O SR. MEIRA FILHO -,- (É o seguinte 
re!at6rio) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o senhor Presidente da República, pela Men· 
sagem n\' 115. de 1990 (Mensagem no 407, 
de 3-5-90, na origeni), ·submete ã aprovação 
do Senado Federal, o nome do Doutor Olavo 
Drummond, para o cargo de Ministro do Tri· · 
bunal de Contas da União. C!fi vaga· decor-

rente da- aposentadoria do Ministro Albert~ 
Hoffmann. · · 
. Estabelece a Constituição Federar. em seu 
~It.:_:73 •• § 29 , inciso I. conjugado ao art. S:l1 

qtctso III, alínea b, q~e caberá ao Prê:sidente · 
~da República ·a escolha de um terço doS Mi
nistros do Tribunaltle Contas da União .com
petindo ao _Senado Federal a,provar .Pre'o!i~ 
mente, por voto secreto, após árgüiç:io públi
ca, os nomes indicados pelo Chefe do Go
verno. 

De acordo com o curriculum vitae Aut 
acompanha a Mensagem Presidencial, ·o·br. 
Qlavo Drummond nasceu em 31 de agosto 
de 1925, em Araxá, Minas Gerais, filhÕ.de 
Salomão Drummond e de Hermantinâ de 
Castro Drummond. 
. Formou-se em Direito pela Universid3T: 
Federal de Minas Gerais-em 1950, 'tendo- e 
tornado, em 1958, Procurador da Fazen a 
NacionaL Em 1962. foi nomeado ProcuradO!· 
da República, junto ao Supremo Tribunal Fe
detal, cargo que exerceu durante onze·anO'S. 
,F-m, 1 ~73, tornou-se Procu_rador.da Repôblic'a 
em Bao Paulo,. tendo sido nordeado Cons~
lh~iro :lo Tribunal de Contas do Estado d~ 
_Sao P~ulo, em sua;função at~l, em 19~i 
acumulando a- es!!e cargo a ~ori'egedoria. ! 

Durante o períogo 1954/58 foi deputado 
estadual e suplente de deputado federal pelo 

·PSD mineiro. 

Dentre as demai~ "funções públicas que 
exerceu, caberia metrcionar': Secretário dâ 
Presidência d? Banco do Brâsil, 1959; Del~
gado do Brasil nos Estados Unidos, Marinha 
Mercante, Área do Golfo dO' México, com 
sede em New Orleans, 1960; Diretor Finan: 
ceiio, durante o primeiro ano, e Diretor de 
Recursos Humanos, durante dois anos ~ 
Vasp- Viação Aérea São Paulo SI A, 197~. 

O Dr. Olavo Drummond atuou ainda na 
área acadêmica, tendo sido vice-diretor dos 
Cursos de Especialização das Faculdades Me· 
tropolitanas Unidas- FMU, e da Associa· 
ç~o Tibiriçá de Educação. Foi ainda, a con-' 
vtte do Presidente Petrônio Portela e do Se~ 
nadof t:Jey _Bra~a, examinador do Concurrtf 
de D1re1to Adrmnistrativo prestado por asses
sores do ~enado. Desempenhou tambéin ati
vid~des jornalísticas como redator dos jornais 
Estado de Minas e Diário da Tarde, e da Rádio 
Inconfidência._ 

Membro da Academia Mineira de Letras, 
o Dr. Olavo Drummond é autor de várias 
obras e trabalhos, dentre os quais os- livros 
de poemas "Noite do Tempo" (1976), e "En~ 
saio Geral" (1984); e os livros de contos "Ot~ 
dens do Cardeal" (1984), e "O-amor deu 
uma festa" (1987). f: 

Recebeu inúmeras medalhas e condecora; 
ções, dentre as quais cumpre mencionar Ó 
Col~r do Mérito da Justiça de Contas; a Me· 
dalha do Mérito Legislativo, outorgada peJ~ 
Assembléia Legislativa do Estado de Mina~ 
Gerais; a Medalha de Honra da~ Inconfidên
cia; a Medalha do Mérito de Brasília; e as 
Medalhas da Ordem do Mérito Militar e. da 
Or~em do Mérito A~ronáutioio. 
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Em face da na~ureza da matéria ora .apre· 
ciada, nada mais cabe aduzir no âmbito deste 
Relatório._ 

.É este o relatório, Sr. P.residente. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Concedo a palavra ao Dr. Olavo Drumond 
para sua exposição. 

O SR. OLA VO DRUMMOND.::.Cs~.J're· 
)idente, Srs. Senadores, procurarei resumir 
o trabalho, dado os compromissos dos Srs"\ 
Senadores. Considerei um pouco extensa 
uma tese sobre o Congresso e o .Tribunal der. 
Contas da- União, exatamente sobre ·o Con·~ 
trole Interno e Controle Externo que presi· 
dem o interesse maior e as ligações entre o 
Congresso. e o seu organismo auxilíar, que 
é o Tribunal de Contas da União o apêndice 
togado do Congresso NacionaL 

Vivo, neste instante, um dos momentos 
mais importantes de minha vida pública. Tan
gido pelas ventanias da luta, há quase cin
qüenta anos venho cruzando a estrada multi· 
facetada do labor coletivo, em diferentes es
calas de exercício, em átívidades lígadas à 
causa comum. E agora venho a esta Casa 
do Congresso Nacional buscar a senha para 

1urna nova e relevante missão. 
Provindo das Minas Gerais, após curso de 

Direito na UMG, com passagem concomi
tante pelo jornalismo profissional, recebi do 
povo mineiro a unção_ de ser o seu represen· 
tante junto à Assembléia Legislativa do Esta
do. Exerci, depois por algum tempo, a Secre
taria da PresidênCia do Banco do Brasil, sen· 
do designado posteriormente Delegado do 
Lloyd Brasileiro nos Estados Unidps. Re
gressando, exerci o cargo de Procurador da 
Fazenda Nacional, para, tempos depoís, 
atuar como Procurador da República, duran· 
te onze anos, no Supremo Tribunal Federal. 
Em seguida, coube-me exercer, por sete 
anos, a Procuradoria da República em São 
Paulo. Sucedeu uma nova experiência: du
rante dois anos ocupei as funções de Direfor 
da companhia aérea Vasp. Após esse desem
penho, o Sr. Governador do Estado indicou 
o meu nome à Assembléia Legislativa de São 
Paulo para compor o Tribunal de Contas do 
Estado. Quase nove anos sáo passados no 
honroso exercício de Juiz de Contas, quando 
recebo o convite do Senhor Presidente da 
República para ocupar a vaga do eminente 
Senador Alberto Hoffmann, no Tribunal de 
Contas da União. 

E aqui estou para dizer a V. Exl' c Srs. 
Senadores, quem sou e a que vim, ao mesmo 
tempo prestar uma homenagem muito fervo
rosa à Câmara Alta do meu País. 

Sou indicado para as relevantes funções 
de Ministro da Corte Nacional de Contas, 
no momento em que a ConstituiçãO da Repú· 
blica, nascida da representação popular. lan· 
ça novas perspectivas para a fiscãlizaçáo con· 
tábil, financeira. orçamentária, operacional 
e patrimonial da escrita pública. 

O Congresso Nacional, que tem nesta Casa 
o seu vigoroso e experiente esteio, exerce 
o Controle Externo com o auxilio do Tribunal 
de Contas da União. Este colegiado, mercé 

das prerrogativas constitucionais, representa, 
na verdade, o apêndice togado do Congresso 
Nacional. 

No rol de suas atribuições fundamentais 
e derivadas do art. 71 da CoÕstÍtuição Fede
rã!, o Controle Externo figura conlo sistema 
que a Carta Magna erigiu como eficaz para 
o exercício fisCalizador de órgãos e entidades 
daAclplipistração Pública, compreendido ne
le a allministração direta, indireta e funda
cíOnal. Representa um processo de ação poli· 
tica, __ que encontra respaldo técnico no Juiza· 
do. de Contas. Daí a acertada definição de 
,qüe esse tipo de controle·, ãJém de político, 
oferece o amparo da filtragem técnica, pois 
ne_la. deságuam o julgamento das contas e a 
apreciação de atas de gestão contábil, finan
ceira, orçamentária, operacional e patrimo
nial da União e das administrações direta e 
indireta, tendo em mira, essencialmente, os 
aspectos da legalidade, legitimidade e econo· 
micidad~ 

O liame, quanto à fiscalização dos dinhei· 
ros públicos, entre o Congresso Nacional e 
o TríbunaJ de Contas da União, é profundo. 
As contas do senhor Presidente da Repúbli
ca, prestadas ao Congresso Nacional, que as 
julga, devem contar, em obediência ao man
damento constitucional, art. 49, inciso IX. 
com o parecer prévio do Tribunal de Contas 
da União. E, como bem conhecem V. Ex.,; 
a emissão de parecer sobre as contas apresen· 
tadas resulta comunicada à Câmara dos De· 
putados e ao Senado Federal, que as julga. 
No caso de contrato, destaque-se, o ato de 
sustação é adotado diretamente pelo Con· 
gres.So Nacional. art. 71, § 1" da Lei Básica. 
Na apreciação dos projetas de lei relativos 
ao plano plurianual, às diretrii:es orçamen
tárias, ao orçamento anual e aos créditos adi· 
cionais, o Congresso nacional, pela sua Co· 
missão Mista Permanente de Senadores c De
putados, à vista de indícios de despesas não 
autorizadas, pode solicitar à autoridade go· 
vema~~I_!!_~I responsável os esclarecimentos 
necessários. Não preStados os esclarecimen
tos ou considerados insuficientes, a Comissão 
do Congresso solicitará ao Tribunal de Con· 
tas pronunciamento conclusivo e, em caso 
de detectada irregularidade na despesa, pode 
o Congresso Nacional propor a sua sustação, 
art. 72 e seus parágrafos. 

Sobrevém, nesta linha de raciocínio, um 
ponto nodal, que entendo de primordial rele
vo no relacionamento do Congresso Nacio
nal, como seu ap_êndice togado que é o Tribu· 
na! de Contas.:. podem o Senado e a Câmara 
dos Deputados solicitar inspeções e audito
rias nas unidades administrativas de quais
quer dos Poderes, restando ao Tribunal de 
Contas a obrigação, através do Controle Ex· 
temo, de levantar as informações solicitadas 
pelo Congresso Nacional, na forma preconi
zada pelo art. 71, inciso VII, da Constituição 
Federal. 

As informações pertirientes ao Controle 
Externo, da Administração, portanto, po
dem ser solicitadas em plenário pelos Srs. 
Congressistas e encaminhadas ao Tribunal de 
Contas da União, que, de. sua parte, por meio 

de mecanismos próprios, levantar{ as pôSi
J Ções a reclamar deslindes. Trata-se de regra 
constitucional inovadora, que tern o condão 
de aperfeiçoar os procedimentos administra
tivos. ao mesmo passo em que estreita o rela.: 
cionamento funcionai entre o __ Çppgr~so _e 
a COrte que com ele colabora (art. 71 ). 

Se, como se vê, o Tribunal de Contas da 
União, no exercfcio da.~ua atividade fiscaliza
dora, presta aux!1io relevante ao Cqngresso 
Nacional, em função de tão alta importância 
para o feliz funcionamento do mecanismo de
mocrático, certo também é que exercita atri~ 
buições que se exaurem no âmbito de su~ 
atuação, criando a coisa julgada administra
tiva e tendo a sua decisão força de título exe
cutivo. de conformidade com o § 3o do art. 
71.lsto ocorre, em verdade, quando o Tribu· 
na! de Contas julga as contas dos adminis· 
tractores e demais responsáveis por bens e 
valores públicos. 

O Congresso Nacional, portanto, ao exer· 
cer o Controle Externo da físcalização orça
mentária, patrimonial, operaciorial, colltábil 
e financeira, va_Ien_do-se do Tribunal de Con
tas da União, não retira do órgão fisCaHZador 

. as funções próprias da jurisdição de contas. 
Imaginado por Ruy Barbosa, esse mecanismo 
de inspeção resulta perfeitamente clareado 
na Constituição, inclusive no que toca ao sis· 
tema de Controle Interno, que tem, entre 
outras, a missão de apoio ao Controle Exter
no no exe_rcício de seus deveres institucionais. 

A presença correcional da fiscalização ex· 
tema, está ligada diretamente à performance 
do Controle Interno. Ao defini-lo, o art. 74 
d_a Constituição Federal preconizou a sua 
atuação de forma integrada pelos Poderes da 
República. Está, pois, reservada ao Controle 
Interno uma missão autofiscalizadora, que 
deverá ser permanente e atuante, antecipan
do mesmo a ingerência da averiguação exter
na. E foi além do legislador constituinte, 
qoando dispós sobre a necessidacle de ciéncia 
ao Tribunal de Contas (la União de qualquer 
irregUlaridade ocorrente, sob pena de res
ponsabilidade solidária. 

O Controle Interno prevalece, portanto, 
como indicação maior para a defesa da nor
malidade do fluxo do dinheiro do povo quan
do escorre pelas veias orçamentárias, Dia virá 
- eis a futurologia do óbvio - em que a 
informática terá abraçado todo o controle ad
ministrativo e financeiro e as instantâneas co· 
municações entre fiscalizadores e fiscafiz3dos 
pouparão andanças perquiridora& e correti
vas, que tanto atraso acarretam ·no cumpri
mento ~as diligências de ·agora. Vigilantes 
e integradas, as partes residirão nas pontas 
de fluxo e fiscalização dos computadores, do 
que advirá uma pura e cristalina demonstra
ção de planos de custos e seu enquadramento 
ao pJ;incipio da economicídade, hoje constitu· 
cionalmente consagrada. 

À margem de qualquer dúvida, verifica-se, 
assim, que a Constituição Federal armou o 
Congresso Nacional de poderes fiscalizató
rios mais amplos. O exercício do Controle 
Externo, por exemplo, não fica adstrito, co
mo antes. ao exame apenas da legalidade da 
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despesa. É mais profuridO: penetrâ na legiti· 
1
m,idade e na.economicidade, podendo, por 
decórrên:cia, apreciar a moralidade do ato da 
gestão financeiia;--.A legitimidade-~deve ser 
entendida como a adequação do ato ao crité· 
rio de razoabilidade, enquanto a econpmi
cidade tem relação direta com a avaliação 
de custo~benefícii:i. O critério da moralidade, 
constitucionãlmente admitido como objeto 
de aprec'iação,.mediante ação popular, dcs· 
ponta como o de mais sutil apuraçãó. Ao 
aferi-lo, por isso mt§rbo, de_ye o órgão con· 
trolador ter em linha de conta 'Q conduta mo· 
ral ao agente público na prática do ato que 
implic~.em despe61:1. Não há de se permitir 
que, no cumprimento de tarefa de índole fi. 
nanceira, o administrador o faça em troca 
de favores ou em benefíciO de determinadas 
categorias em detrimento de outras, mas se 
a tenha a padrões de moral jurídica, atendidos 
os imperativos--éticOs de conduta. É a preva
lência da moral administrativa, cuja finali
dade é o bem-comum e que se caracteriza, 
na <lçáo govern~mental, pelas exigências da 
imparcialidade. A fidelidade ao cumprimen· 
to dos primados.,.da melhor conduta dá como 
resultante o sentido do bem-comum que, 
dentro da justiça distributiva da lição de San
to Tomás de Aquino, não é o bem de càda 
um, mas é o bem de todos. 

Ao juiz restará a lei e os seus ordenamen
tos. A lei, vizualizada sob angulação nova, 
aplicada de envolta ao princípio da segurança 
jurídica, que embasa a letra da norma e hu
maniza o seu cumprimento. É um princípio 
da modema escola germânica, onde não cabe 
mais o hermeneuta frio, manipulando a letra 
congelada, mas essencialmente o espírito da 
lei, suas conseqüências s_ociais, ptlvitegian
do-se a confiança, a boa-fé e o respeito pelo 
universo a que as sanções visam a proteger. 
A lei, dessa forma, aplicada enérgíca e Sere~ 
riamente, banhada pelo espírito sábio da se
gurança jurídica, atenderá ao objetivo maior 
do Estado de Direito, que é o resguardo do 
interesse público. 

A moralidade, a probidade, a honorabi
lidade, na moldura de um sistema comporta· 
mental genérico, -têm reperCuSsões diretas na 
administração das cont~s públicas. Os atribu
tos serão cristalizados ínsitos no corpo ativo 
da Nação, que se sentirá amplamente protc· 
gida pela segurança jurídica, que _é um senti· 
menta-garantia, hoje uma exigência das na
ções civilizadas. 

Ocorrem, daí, as alterações introduzidas 
na nova Constituição de 1988, quando preva· 
Ieceu o princípio de enfatizar a moralidade 
como norte de todo o exerclcio da atividade 
administrativa. Os princfpioS insculpidos no 
comportamento norteador do Direito Públi
co fazem da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade e da publicidade sustentáculos 
das normas basilares que vigarizam a Lei 
Maior. Em verdade, a Constituição de 1988, 
concebida pelo sonho de um povo e gestada 
no trabalho .afanoso de ambas as Casas do 
Congresso Nacional, passa a valer como ins· 
piração fundamental para os compromissos 
democráticos. A bandeira da moralidade fi-

~ura, hoje- em dia, hasteada em todos os pa
lanques, como se o povo agradecesse a preo
cupação legiferante promanada do Congres
so Nacional. 

Como procurei deixar claro, a ação conju
gada do Poder Legislativo e de sua linha auxi· 
liar, o_T(ibunal de. Contas_, ficou exuberan
temente'_figurada .nó textO indiscutível da (eL 
BáSiCa. Carece agora, no meu modesto en
tendimento, que a legislação ordinária venha 
prover os caminhos dessa aliança cívica de 
sanções objetivas contra os responsáveis por 
ilegalidades de _despesas ou irregularidades 
de contas. Ao que sei, a Lei Orgânica do 
Tribunal de COntas da Uriião, em trâmite 
no Congresso Nacional, antecipa indicaçôe!. 
de penalidade$ variávf:is-eni função da natu
reza e gravidade dos dan9s delas decorrentes. 
As a penações resultariam de um processo de 
cuidadosa reflexão, dele podendo dimanar 
proibição para ·exercício de função públka 
ou inabilitação temporária para- desempf:flho 
de cargos comissionados. E vai além, apenan
do com sanções diversas o gestor que cometer 
grave infringência à legislação e normas vi
gentes, prevendo, até mesmo, o seqúestro 
de bens por díVidas não liquidadas. 

É de ressaJtar-~_e q u:e disposições altamente 
morarrzadoras foram incluídas no texto cons
tituciõnãl e consolidadas nos art. 9~, 10 e 11 
e parágrafos do art. 71. É útil destacarem-se 
as despesas -originárias de contratos - um dos 
principais instrumentos' da atividade adminis
trativa. Quando impugnadas pelo Tribunal 
e comunicadas ao Congresso, terá o Legis
lativo o prazo de noVenta dias para manifes
tar-se. Decorrido esse prazo, o prazo de no
venta_clias para manifestar-se. Decorrido esse 
prazo, o Tribunal decidirá a reSpeito. A alte
ração se deu contrariamente ao que antes 
_se preceituava, quando o decurso de prazO 
convalidava o dispêndio irregular. Como é 
notório, na Constituição de 1977, o Tribunal, 
venficando a ilegalidlide da despesa decor
rente de contrato administrativo, solicitava 
ao Congresso a sua sustação, e dispunha ape
nas de trinta dias para a sua manifestação, 
sob pena de tornar-se insubsistente o que se 
impugnou:- o- período era demasiado exíguo 
para o exame das comissões técnicas das duas 
Casas do Congresso Nacional e conseqüente 
votação. Daí redundar a mágica nefasta de 
despesa ilegal tornar-se legal pela simples 
fluêncfa do tempo. Atualmente, graças ao 
descortino do legislador brasileiro, inverteu
se a regra: se o Congresso não se manifestar 
em noventa dias, o Tribunal deliberará ares
peito. 

Outro ponto a ser enfatizado é o que diz 
respeito ao exam-e analítico e periCfal do endi· 
vidamento externo brasileiro, a ser promo
vido por comissão do Legislativo com o auxí
lio do Tribunal de Contas da União, em obe
diência a expressa disposição colistitucional 
transit6ria. O imperativo constitucional des
ponta com inequívoca oportunidade, pois in
cide em momento em que, no Brasil e no 
exterior, é amplamente discutido o problema 
de nossa dívida junto a instituições financei
ras intemacioni:tíS. É indispensável, por isso 

mesmo, preparar-se o Tribunal de Contas :da 
Uoião para -este histórico ã.uXrtio. 

_A ativicla,de Colaboradora do TCU com o 
Congresso Nacional preVê um permanente 
~ntrosamento, que a Carta Magna define em 
diversos de seus dispositivos. no art. 72, .§ 
1~ e_ z~. por exemplo, é estabelecido o estreito 
relacionamento com um dos órgãos de m~or 
relevância do Congresso, a Comissão Mista 
Permanente de Senadores e Deputados.- A 
ela se deferiram prerrogativas da mais alta 
significação na análise de funções e metas 
governamentais. De igual modo, estão pre
vistas nos incisos IV, Vll e § 49 do art. 71, 
atividades que bem comprovam a afinidade 
do Tribunal de Contas e do Congresso Nacio
nal, co~partfcipes qu~ são na vigilância do 
Tesouro Nacional. O inter-relacionamento 
que acontece em termos de honrosa depen· 
dência ressumbra nítido em trabalho do emi
nente Ministro Luciano Brandão Alves de 
Souza, quando analisou "A Constituição de 
1988 e o Tribunal de Contas da União", em 
separata da Revista de Infonnação Legisla
tiva, editada por este augusto Senado Fede
ral. 

Após um exame vertical de todas as altera
ções contidas na nova Carta da República, 
aquele eminente Julgador de contas ressaltou 
textualmente: 

"Vê-se, pelo que acabamos de afir
mar, que os integrantes dos Tribunais 
de Contas têm motivos suficientes para 
se rejubilar com a atual Lei Maior. 

Chegou-se a este resultado mercê da 
recíproca compreensão, entre membros 
da Corte de Contas e Constituintes do 
Brasil, tendo-se como única. propósito 
o atendimento do interesse público, a 
defesa do Erário. 

O Texto de 1988 explicitou e acrescen
tou, significativamente, a abrangência e 
a qualidade, mais diversificada, das com
petências dos órgãos de Controle Exter
no. Em síntese, os Tribunais de Contas 
agora podem mais. 

Podem mais representa, necessaria
mente, acréscimo-de compromissos, não 
.só perante o Legislativo, como em face 
da opinião pública. 

Os Tnbunais de Contas saberão cor
responder às expectativas geradas, ja
mais se omitindo no cumprimento _de 
obrigações acrescidas em conseqüência 
de atribuições agreg_adas. 

Esse o verdadeirO desafio que o Siste
ri:ta Tribunais de COntas, hoje mais do 
que no passado, harmonicamente entro
sado com o Legislativo, tem diante de 
sua consciência." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito maíS
poderá ser dito sobre o que me incumbirá 
nas novas funções a que sou indicado ao hon
roso crivo desta Casa. Pouco ou nada, porém, 
poderá ser enunciado e enfatizado que já não 
esteja insculpido no conhecimento de cada 
um dos senhores representantes da Câmara 
Alta, pois, as reformas introduzidas na Cons-
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;tituíçâo da RepUblica ·foram todas geradas 
'no ·âmbito dO- Çongr'esso Nacional. 

Desejo, tOdáV:ia! de~ar bem nítido_ que o 
novo MiniStro-de Contas, ora sob exame des
ta Douta ·comiSs-ãO, Pretende levar para 
;aqu_ele Colegiada todo _o empenho de servir 
'o seu País, jamais destiilhando do mapa de 
suas andanças de quase meio século, cons
tantes do curricol,.m que o Senhor Presidente 
da República enc3minhou a esta casa. 

Tendo passado por funções_no Executivo, 
no Legislativo e no Judiciário, e outras, liga
das às atividades de terra, mar e ar, venho 
cumprir mais um capítulo de uma carreira 
devotada ao serviço do povo, em pOsição que 
representa um sério desafio aos meus mereci-
mentos. -

Tenho em mini o peso de minhas responsa · 
bilidades. Uma delas, residente nas minhas 
preocupações, é a de substituir a figura nacio-
nal de Alberto Hoffmann, um nome de rica 
biografia, que já tiansitou a ·su.i noforiedade 
por esse COngresSo Nacional e hoje retorna 
ao Senado da República, _onde é festejado 
OOmo um dos seus mais ilustres membros. 

Ao -explicitar os meus _agradecimentos; 
conto coro a anuência de V. Ex• a essa indica

. ção, em que colocarei um s-61ido desejo de 
acertar, sem nenhuma preocupação cçm as 
seduções do brilho, pois as apOteoses do ego 
não compadecem com a consciência do jUiz. 

Espero que o que aqui foi cOlocado seja, 
no mínírilo, bastante para g ue a experiência 
de V~ Ex<6 possa aferir a:pesSOã_que o Senhor 
Presidente da República envia ao Tribunal 
de Contas da União. 

O SR. PRESIDENTE (Sévero Gomes)- -
Está livre a palavra para os Srs. Senadores 
que desejam interpelar o_depoente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge 
Bornhausen. 

OSR.JORGEBORNHAUSEN...::.Tenho 
o prazer e a felicidade de privar da amizade 
e de conhecer, desde o meu tempo de estu· 
dante, o ilustre indicado, Dr. Olavo Drum· 
m.ond, Ele, no Rio de Janeiro, estava sempre 
numa roda de Senadores. Na ocasião, eu era 
filho de Senador, e o Dr, O lavo Drummond 
convivia ainda Ínuito jovem- com- o meu pai, 
com o Senador Rui Palmeira, pai do Senador 
Guilherme Palmeira, com o Senador Daniel 
K.rieger. Desde lá, posso apreciar suas quali· 
dades como homem público, cor.no-inteligên· 
cia privilegiada, como cumpridor dos seus de· 
vere.s, 

Creio que sua indícaçá'? t~az o lado da ex· 
periência, porque, evidentemente, o Presi· 
dente da República indicou alguém que já 
vive no setor do Conselho de Contas, uma 
vez que ocupa o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
Portanto,· além de suas qualidades, ele traz 
também a_sua_ experiência. Daí por que, ao 
invés de qualquer pergunta, e_y antecipo meu 
voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Com a palavrfl o &enador Cid Sabóia de Car
valho. 

O SR. CID sdú!A DE CARVALHO 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Tribunal 
de Contas~. Da verdade, uma Corte da mais 
alta responsabilidade, de altíssima.responsa~ 
bilidade e exige pessoas experientes, tanto 
no setor de co.t;~tas, como pessoas de uma 
visão mais ampla, urna visão humanística. E 
Soa Excelência, o Senhor Presidente da Re· 
pública, foi de uma felicidade extraordinária 
aa designar um homem de sensibilidade e 
de vida intelectual, que leva a sensibilidade 
dO artista pará juntar à sensibilidade do julga
dor de contas, o que já vem fazendo em outra 

_ Çqrte_s_emelhante e, naturalmente, com mui· 
ti:) acerto e com muita dignidade. 

Na minha vida também já passei por essas 
Cortes~ já fui Procuràdor de um Conselho 
de Contas, conheço bem a mecânica desse 
trabalho e sei da s,ua_ importância. Muitas ve· 
Z:es, lamentei a frieza e_]!:a,gerada ou a contabi
lídáde isolada de outros conhecimentos ou 
a mera visão dos números sem a sensibilidade 
humana, que é indispensável a toda e qual· 
quer atividade. 

Não tenho, também, nenhuma pergunta 
a formular ao nomeado, ao indicado pelo Pre
sídente da República, mas quero apenas aqui 
de;tixar o registro de que entre atos nem sem
pre muito bons, entre atitudes nem Sempre 
muito coerentes, Sua Excelência, o Senhor 
Presidente da República, tem sido feliz, mui
to feliz na escolha de muitas das pessoas que 
há nomeado até aqui, E o caso presente é, 
na verdade, de grande realce. 

Eu apenas parabenizo, o Poder da Repú
blica pela nomeação daquele que, no momen
tô~ Vai ser ~ótado _nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES-' Ao lon
go- ·da minha- vida parlamentar, tenho tido 
a oportunidade de demonstrar uma preocu
pação, primeiro, com as prerrogatiVas de con
trole e .(iscaiização do Congresso Nacional, 
a ponto de ter sido autor de um projeto de 
lei de que se originou um diploma legal que 
estabeleceu a criação das Comissões de Fisca
lização e Controle na Câmara e no Senado. 

Depois de uma longa tramitação, eu me 
regozijei em constatar que a aprovação da 
matéria ocotr!i:ra exatamente naquele inter
regno em· que ~u nem eStaVã.--ná Congresso 
Nacional e, coincidentemente, estava no Es· 
tado de São Paulo, quando tive o ensejo de 
conviver ainda mais proximamente com S. 
EX•; e tenho tido, em todas as oportunidades, 
essa preocupação de defender, no âmbito do 
Congresso, o cumprimento cabal das nossas 
prerrogativas de fiscalização e controle. 

Chegamos a inst_ituir, tanto na Câmara co
mo no Senado, em 19SS, essas duas Comis
sões, que estão tendo praticamente os últimos 
momentos da sua existência regimental, por· 
que com as prerrogativas que foram deferidas 
a todas as Comissões, tanto às da Cãmara 
como às do Senado, pela nova Carta Magna, 
a Comissão de Fiscalização e Controle teve 
praticamente as suas atribuições diluídas pe- . 

lãS outfas CoínlssõeS' -Permanentes, que se 
incumbiráo dessa tarefa de fiscalização e con-
trole. · 

Mas em todas as ocasiões tive sempre pre
sente o desejo de garantir essa vinculação 
permanente entre o Congresso Nacfonal e 
o Tribunal de Contas, exatamente porque a 
estrutura técnica do Congresso Nacional, tan
to da Càmara dos Deputados como do Sena· 
do Federal, é ainda deficiente para a ampli· 
tude e abrangéncia das atribuições do. Con
gretso. Daf por que o Tribunal de Contas, 
dispondo de uma estrutura eficiente, com téc· 
nicos de Controle Externo que poderiam sub
sidiar ou acompanhar o nosso trabalho, por 
melhores que tenham sido as nossas intenções 
e as dos dirigentes do Tribunal de Contas, 
não se realizou, ainda esse acoplamento de 
atribuições, respeitadas, obviamente, as atri
buições tanto as do Congresso, nas suaS duas 
Casas, como as do Tribunal de Contas. 

A mensagem, o apelo, no instante em que 
S. Ext chega a esta Comissão- e tive a opor· 
tunidade de relatar indicações de eminentes 
membros do Tribunal de Contas, como Gil· 
berto Pessoa, ainda no meu primeiro mao
dato senatorial, posteriormente Paulo Afon· 
so Martins de Oliveira, que continua cum
prindo com exemplar dedicação o seu múnus 
julgador na Magistratura de Contas - mas 
o apelo seria no sentido de que S. Ex~ interce· 
desse, com a vivência que tem, membro que 
era dos mais proeminentes do Tribunal de 
Contas de São Paulo, para que se realize esse 
entrelaçamento perfeito, dentro das limita· 
ções constitucionais,_ para que nós possamos, 
de -fato, ampliar as nossas prerrogativas de 
controle e fiscalizaçáo. 

É essa a sugestão que faria a S. Ex•, para 
inspirar o seu trabalho, que, espero, seja dos 
mais, fecundos, dos mais profícuos, defen~ 
dendo, sobretudo, o ínteresse público em 
nosso País. 

O SR. OLA VO DRUMMOND --'Tenha 
certeza V. Ex\ eminente Senador, que, se 
me for dado ser aprovado por esta Comissão 
e pelo Senado, tão logo chegue â Suprema 
Corte de Contas, eu terei, como preocupação 
maior, esse entrelaçamento. 

Consta, até, da tese que defendia o discipli
namento do art. 72, da Constituição, que é, 
justamente, aumentar o diálogo para que fa
voreça também o Congresso. Quando carecer 
de uma providência junto aos órgãos da admi
nistração, use o Tribunal de Contas, porque 
realmente ele está eqdpado para poder aten
dê-lo n3%,emergências. 

O SR. PRÉSIDENTE (Severo Gomes)
Algum dos Srs. Senadores ainda deseja inter· 
pelar o depoente. (Pausa.) 

Está encerrada a discussão. 
Vamos passar à votação secreta. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. Apenas gostaria 
de, saudando a figura do nobre indicado e 
fazendo coro com as palavras que aqui já 
foram ditas, sugerir a V. Ex• que, já que o 
tempo não nos permite, possamos ter cópia 
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tfo trabalho distribuídO aos diversos membros 
da Comissão. 

Muito obrigado. 
O SR. OLAVO DRUMMOND- Quero 

agradecer a todos. Muito oln_ig<i.do_-. 

OSR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Vamos passar à votação. (Pausa.) 

(Procedewse à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Votaram SIM 15 Srs. Senadores. 

Está aprovado o nome do Sr. O lavo Drum
mond. 

Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 11 horas e 

46 minutos.) 

COMISSÃO DE CONSTiTUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

!Ü' REUNIÃO REALIZADA 
EM 3 DE MAIO DE 1990 

Às dezoito horas do dia três de maio de 
mil novecentos e noventa, na sala da Cernis· 
são, sob a presidência do Sr. Senador Odacir 
Soares, Presidente em exercício, reúne-se ex· 
traordinariarilente a Comissão d"e Constitui
ção, Jus_ti_ça e Cidadania com a presença dos 
Srs. Senadores~ João Calmon, José Paulo Bí
sol, Leite Chaves, Lourival Baptista, Áureo 
Mello, José Agripino, Francisco Rollemberg, 
João Lobo, João Castelo, Afonso Sancho, 
Jutahy Magalhães, Maurício Correa, Olavo 
Pires e Carlos Patrocínio. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, o·s Srs. Senado

. res: Humberto Lucena, Mansueto de Lavor, 
Márcio Lacerda, Mauro Benevides, Edison 
Lobão, Marcondes Gadelha, Chagas Rodri~ 

. gues, Afonso Arinos e Jarbas Passarinho. 
Havendo número regimental, o Sr. Presiden
te declara aberto ·os trabalhos e dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, que é dad~ 
como aprovada. A seguir, passa-se à aprecia
ção do único item constante da pauta: Mensa
gem w 103, de 1990, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do. 
Senado Federal, o nome do Dr. José Gilton 
Pinto Garcia, para exercer o cargo de Gover
nador do Estado do Amapá. Nos termos 
regimentais, o Sr. Presidente convida o Dr. 
José Gilton Pinto Garcia para tomar assento 
à mesa, e, a seguir, conceOe a palavra .ao 
Sr. Senador Francisco Rollemberg que, na 
qualidade de relator, emite parecer sobre a 
matéria, concluída favoravelmente. Passan
do-se à fase de argüição, fazem uso da palavra 
os Srs. João Castelo, João Lobo e Jutahy 
Magalhães. Prosseguindo, o Sr. Presidente 
encaminha o processo de votação secreta, 
proclamando no seu fmal, a aprovação do 
nome do Sr. José Gilton Pinto Garcia por 
doze votos favoráveis e um vOto :contrário. 
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reu
nião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nu
nes, secretária, a presente ata que, após lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente em 
exercício, Senador Odacir Soares, e levada 
à publicação, juntamente com os apanha
mentos taquigráficos. 

O SR. PRESIDENTE ( Odacir Soares) -
peclaro instalada a reunião extraordinária da 

Corilissão de Constituiçao, Justiça e Cidada~ 
nia. · 

Convoco_o-Dr,_José _Çiilton Pinto Garcia 
para toriiar assento à "Mesa. 

Passo-a: palavra ao eminente Senador Fran
cisOO_,Rbllemberg· para proferir o seu rela· 
rõrio. ·- · .. -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, após uma lon
ga reunião, nesta'ffiánhã, quando eSta Comis
são se manifesta pela constitucionalidade da 
indicação do Dr. José Gilton Pinto Garcia 
para _(J-ovema~or do Amapá, muito pouc~ 
resta para- esTe Relator discutir, senão apre
ciar a_ mensageiri que O S_fmh-or Presidente 
da República nos envia. 

Trata-se cLi Mensagem n9 103 de 1990 do 
Senhor Presidente da República, submeten
do à consíderação do Senado Federal o nome 
do Dr. José Gilton Pinto Garcia para exercer 
6 cargo de Governador do Estado do Amapá 
com fundamento no parecer do Consultor· 
Geral da República. No encaminhamento da 
matéria a esta Casa versa regras contidas no 
§ 3~ do art. 14 do Ato das DispoSições Consti
tucionais Transitórias. 

__ Cabe, inicialmente, destacar que a legitimi~ 
dade da nóril~Çá"o foi objeto de apreciação 
por parte desta Coniissão que, aprovando O 
parecer do eminente SeCador Maurício Cor
rêa; concluiu pela constitucionalidade da exo
neração do Governador, originalmente no
meado, em resposta ã consulta fonnulada pe
la Presidência, visando à decisão da questão 
de ordem suscitada em plenário. Com relação 
à pessoa ora indicada, cabe, neste caso, subliw 
nhar alguns aspectos da sua vida pública pro
fissional, capaz de recomendar a sua conduta 
à relevante função para a qual foi escolhido. 

A par dos atributos de ordem moral, merew 
cem destaque, no curriculum vitae do Dr. 
José Gilton Pintô Garcia, a sua formação jurí
dica que, graças a suâ competência, levou-o' 
à catédra comg_\rJ9fesªor -:- Titular do De
partamento de Direito da Universidade Fe
deral de S~pe. _ Exerceu, a~nda, a Presi
dência da S~o da' Ordem dos Advogados 
do Brasil em Sergipe, por duas vezes - 4 
anos- e os cargos de Procurador do Tribunal 
de Contas do Estado e Procurador-Geral da 
Justiça do Estado e_ de Procurador-Geral do 
&tacto de Sergipe. Além do desempenho 
dessas atividades, no âmbito do Ministério 
Público, como Assessor Legislativo da Secre· 
taria Geral' da Presidência da República, on
de ultimamente tem prestado relevantes ser
viços, o indicado exerceu mandatos eletivos 
na AssembléiaLegislativa de Sergipe no pe
óodo de 1%2 a 1969 e na Câmara dos Depu
tados de 1983 a 1987, tendo sido membro, 
inclusive, a partir de 1984, da Comissão do 
Interior. 

Esses elementos informativos são poucos, 
pois conheço de longa data o Dr. Gilton Gar
cia, razão por que entendemos relevantes e 
indispensável para a decisão a ser adotada 
por esta Comissão acerca da indicação a que 
alude a Mensagem Presidencial em exame. 
Q1,1311do.,.e• me refiro- são poucos - refir?
me aos 'êitados, porque o Dr. Gilton Garcta 

é um homem competente, inteligente, tem 
uma vida pública começando ria sua moci
dade. S. Ex~ começou como promotor-subs
tituto, foTChefe de Gabinete do Di-. Pedroso 
Horta, no GOv~mo do Sr. Jânio Quadros, 
e por af afora, a sua vida tem sido ampla
mente enriquecida de experiências no campo 
político e administrativo. S. _E_r-, o Dr. Gilton 
Garcia, tem todas as quilidades necessárias 
para o exercício de tão honrosa missão. _ 

Este é o nosso parecer. (Muito bem!) 

O SR. JOÃO CASTELO -Sr. Presiden
te,_peço a palavra pela ordem. 

OSR. PRESIDENTE (OdaeiiSoares)
Tem a palavra V. Ex~, pela ordem. 

O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presiden
te, gostaria que V. Ex~. considerando a praxe 
desta Casa em ocasiões semelhantes, tendo 
em vista que o Dr. Gilton GarCia é;·iriciuSive, 
ex-membro do Congresso Nacional, e que 
todos nós conhecemos, com larga experiência 
para o exercício da função, não Sabatinasse 
S. Er Acho que não há necessidade, a não 
ser que S._ EX'" faça questão. Eu não vejo 
razão para isto. Portanto, peço que V. Ex~ 
submeta ao Plenário, na forma de praxe, a 
dispensa de sabatinar o Dr. Gilton Garcia, 
para que se possa apreciar o parecer do emi
nente Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)
a PresidênCia lamenta não poder atender a 
V. EX'", uma vez que essa fase é constitu
cional. De modo que, e'ij. passo a palavra para 
o Dr. José Gilton Pinto Garcia, para as mani
festações -de S. Ex~ quanto à sua indicação 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 

·República. 

O SR. JOSÉ GILTON PINTO GARCIA 
-Sr. Presidente, -Srs. Senadores componen
tes da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: em primeiro lugar, gostaria de, 
s~udando os Senadores aqui presen!es, regis
trar a presença significativa da Bancada de 
meu Estado nas pessoas do Senador Fran
cisco Rollemberg, do Senador Lourival Bap· 
tis ta e do Senador Albano Franco _e, saudan
do os três Senadores do meu Estado, creio 
que estou prestanto homenagem ao Senado 
Federal e aos Membros da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Devo dize-r qui; ·realniente, foi com grande 
horna e grande orgulho que recebi do Presi
dente Fernando Collor a indicação do meu 
nome para governar o Estado do Amapá. 
É bem verdade que vou exercer uma adminis
tração - se aprovado pela Comissão de 
ConstituiçãO~ Justiça e Cidadania e pelo Ple
nário do Senado- vou exercer uma adrninis· 
tração por um período razoavelmente curto, 
mas ã.credito que a intenção do Presidente 
da República foi justamente permitir ulna 
transição pacífica ao Estado do Amapá que, 
embora constitucionalmente já considerado 
como Estado, formalmente já considerado 
como Estado, formalmente, ainda não tem 
os elementos construtivos de Unidade da Fe
deração braSileira, -porquê é áinda conside
rado, praticamente, como um Território, já 
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que não dispõe de um Poder Legislativo esta
dual, de um Poder Judiciário organizado, 
através de um Tribunal de Justiça, de um 
Tribunal de Contas estadual que lhe .fiscaliz-e. 
e tome as contas, de um Ministério Público 
organ~zaqo. Enfim, é'Um Estado que está 
formalmente criado, mas cuja instalalação 
darMse-á somen~e· a partir de 1" de jarieiro 
de 1991, quando-tomará posse o_G6vemad0r 
que será 6Jeito no düi :1 de outl!~!O_ próxjmo. 

Creio que a confiança que o Presidente 
da República depositou em meu nome traz 
consigo, uma responsabilidade muito grande, 
já que, como muitos sabem aquf, Çu prove
nho de uma família política - meu pai foi 
Governador de Sez:gi__pe, Luiz Garcia; me_u 
tio, Garcia Neto, foi Governador do Estado 
de Mato Grosso -e nós tddos~ Qe SergipC, 
nos esforçamos sempre para dar uma contri
buição válida à Admin-isir~ção P!lblica brasi~ 
feira. Por. isso que não me neguei, na hora 
em que o Presidente da República me convo
cou para esta missão, embora tivesse .eu, no 
meu Estado, outros projetas polítícós, mas 
deles abdiquei para poder atender â convo
cação do Senhor Presidente da República. 

Então, acho que a missão que me foi con
fiada reside principalmente nesse ponto fun· 
damental, que é presidir com isenção e únpai-
cialidade as eleições de 3 de outubro não Es
tado do Amapá e permitir que o -doVerno 
Federal faça os investimentos de que o novo 
Estado tanto necessita. Claro que não vou, 
aqui, discorrer sobre a problemática do Esta
do do Ama pá, que é, por assim dizer, a pro
blemática da própria Amazônia., Os proble
mas que são próprios da Amazónia, são en
contrados também no An;tapá, que é um Ter· 
ritório êriado em 1943, e que, nesses quase 
50 anos de vida, não conseguiu. pelo que 
conheço e pelo que vi_em Macapá e alguns 
municípios do ínterior, ter um ordenamento, 
não só um ordenamento administrati9o, mas 
um ordenamento ~e infra~estrutura capaz de 
dar melhores -condu;ões de vida à população 
que ali vive, que eli reside, que uma popu· 
lação estimada hoje em 300 mil pessaas, das 
quais 200 mil vivem em Macapá, mas· é uma 
população carente de quase todo e eu tenho 
o compromisso do Pres:!de_llte da Repúb_ljca 
de que Sua Excelência irá fazer investimentos 
para melhorar as condíÇões do Estado do 
Amapá. 

A gente ob!ierva que o;Arnapá é um estado 
que_ vive basicamente da riqueza extrativa mi· 

· neral, atr~vés do manganés, que é explorado 
pela COM na região, e é um Estado em que 
há Q.ma concentração demográfica muito 
grande na Capital e, por pertencer à Amazó· 
nia, é um Estado que tem um acesso difícil, 
porque somente através do transporte aéreo 
e do transporte fluvial se chega através de 
Macapá, situada justamente bem ao norte, 
ao extremo norte Qo Brasil com _a fronteira 
com a Guiana Francesa e, ainda com a Repú· 
blica do ~uriname, fimítando-se com o Esta· 
do do Pará, com o Rio Jari, e, ainda. na 
embocadura da Fpz do Rio í\mazonas. O 
Estado do_ Amapá é o Estado que tem, assim, 

a rua:·pdpulação um« dependência llluito 
grânde dà administração pública e do Estado. 

Basta dízer aos Srs. Senadores que da re~ 
ceita que o Estado do Amapá detém, a União 
participa com praticamente 70%. Da receita 
transferida da, União~ o Estado tem mensal
m~nte a parcela· de um bilhão de cruzeiros 
somente para pagamento de pessoal. É bem 
verdade que o funcionalismo é bem pago, 
porque esse bilhão de cruzeiros paga doze 
milJuncionários. Exemplifico com o meu Es~ 
tado do Sergipe, em que temos praticamente 
45 mil funcionários que são pagos com a verba 
de 800 milhõe5 de cruzeiros mensalmente. 
A receita do Estado do Amapá é formada 
pelo Fundo de participação dos Municípios, 
e,Wmdada em 100 milhões de cruzeiros por 
nlês, e ainda através da arrecadação do !CM 
nO Valor de UO milhões de cruzeiros mensais. 

Realmente, Sr:s. Congressistas, é um desa-
fio_, Acredito que, nesses meses que passar 

- à frente da Administração Pública do Estado 
do Amapá, vou dar o melhor dos meus esfor
ços Para promover· o desenvolvimento doEs
tado e da regiáo. Acredito, firmemente que 
a prova de confiança que, porventura. os Srs. 
Membros da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania vierem a me dar, saberei 
retribuir com o meu trabalhO e a minha dedi· 
cação. Procurarei também corres poder ao Se· 
nhor Presidente da República, que confiou 
no meu nome, Sua Excelência considerou 
que houve uma mudança de Çioverno no Bra· 
sil. Naturalmente Sua Excelência se consi
derou no direito de também mudar o Go
verno dos Estados cujos Governadores foram 
nomeados de acordo como a Constituição Fe
deral. 

Hoje pela amanhã. a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadânia resolveu, quase 
por unanímidade, pela constitucionalidade 
daMensag~m do Senhor Presidente da Repú
blica.Agora que estamos a examinar o méritO 
da questão, eu me coloco à disposição dos 
Srs, Senadores para qualquer dúvida que, 
porventura, ah1.da subsista. 

O SR. PRES!DENT,)õ (Odacir Soares)
Vamos- pa·ssar·â fas.e da argüição. Os S.rs. 
Senadores que desejarem argüir o indicado 
podem fazé-lo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) .:.._ 
Concedo a palavra a V, Ex• 

O SR JUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Presidente, hoje de manhã, apresentei uma· 
espécie de voto em separado guanto à consti· 
tuciooalidade, no meu entendimento, da pro· 
posta. 

Tenho um bom relacionamento com prad
camen todos os Srs. Sendores, apesar de dís· 
cordar muitas vezes da opiniãoda gradne 
maioria~ O Senador Afonso Sancho declarou 
que os comentários aqui atrás são de que, 
se _eu era amigo do indicado, ele não preci
saria ter inimigo. 

Na realidade, Sr. Presidente, é um mau 
hábito que tenho. Se tenho a convicção de 

alguma coisa, vou até o final, embora lamen
tando profundamente ter que discordar mui
tas vezes de amigos. E dou muito valor à_ 
palavra amizade. Mas, no caso específico, 
dÓu mais valor à consciência no que julga 
certo e no que julgo errado. 

Por isso " )te i peta inconstitucionalidade. 
e agora vou dar a prova de que respeito a 
amizade tradicional de nossas famílias, não 
falando nesta Comissão. Nesta sessão, espero 
apenas que esse exemplo dignificante de pre~ 
sença maciça na Comissão, num hOrário que 
é normalmente considerado inoportuno para 
se ter quorum no Senado, uma_quinta-feira 
às dezoito horas; mas o interesse pUblico _e 
o amor às instituições fizeram com que todos 
aqui estivessem presentes. Lembro-me da
quela sessão em que, durante'.quatro horas, 
ficando todos aqui sentados e esgotamos a 
pauta. 

Meu pedido seria que os Srs. Senadores 
aqui presentes ficassem d~pois da votação do 
nome do Sr. José Gilson Garcia, para com~ 
plementarmos a votação da pauta, conforme 

'proposta do Senador João Castelo hoje de 
manhã. Temos muitas matérias de interesse 
público e nós terfamos a oportunidade de 
aproveitar a freqüência de tão ilustres Sena
dores para votarmos as matérias que estão 
em pauta. 

E quanto â indicação do Or. José Gílson 
P. Garcia, eu só teria uma consideração a 
fazer: pedir a S. Ex·, porque sei que adminis· 
trativamente e politicamente ele exercerá <J 

mandato com toda a eficiência, tenho certeza 
disso. E espero que S. s• consiga evitar, lá 
no Amapá, que a representàção política do 
novo Estado seja uma parte daqueles que 
para lá vão, como empresários de outros Es~ 
tados sem nenhuma vinculação com aquela 
população locaL 

Espero que V. S• consiga evitar que isso 
ocorra no seu Estado. 

O SR. JOÃO LOBO - Sr. Pr<!Sideme. 
peço a palavra: 

-o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)
Tem a palavra o nobre Senador João Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO - Sr. Presidente, 
Dr. Gilson Garcia, não tenho nenhuma ques
tão a formular. 

_Era apenas para cumprimentar V. Ex" e 
principalmente ao Estado do Amapá, por ter 
nessa fase da sua instalação, um homem da 
competênCia e da dignidade de V. Ex•. cuja 
amizade privei, quando era Presidente daCo~ 
míssâo do Interior da Câmara dos Deputa
dos. 

Meus parabéns a V. Ex\ e principalménte 
ao Estado do Amapá. 

O SR. PRESIDENTE (Odaclr Soares)
Não havendo mais nenhum Senador que 
queira argüir o indicado, vamos passar à vota
ção. 

Votação secreta. Solicito aos Srs. Senado~ 
res que se dirijam à urna. (Pausa) 

Nomeio os Srs. senadores Meira Filho· e 
João Calmon como escrutinadores. (Pausa) 
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Solicito aoS Srs. escrutinádores que proce-
dam ã apuração dos votos. · 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau
sa) 

Peço ·aos Srs. Senadores escrutinadores . 
que procedam a contagem dos votos. (Pausa) 

Votaram ''sim" 12 Srs. Senadores e um 
"não". 

O resultado foi favorável. 
Peço aos Srs. Senadores que permaneçam , 

no recinto para assinar a ata. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)
Peço que se religuem os microfones. Concedo 
a palavra ao S.enador Jutahy Magalhães. 
(Pausa) 

Se houver quorum, continuaremos. (Pau
sa) 

Em face da evidente falta de quorum, dou 
por enterrada ·a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 51 
m_~'!._lflps) 

11' REUNIÃO REALIZADA 
EM 9 DE MAIO DE 1990 

As dezoito horas do dia nove de maio de 
mil novecentos e noventa, na sala da Comis
são, sob a presidência do Sr. Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, Presidente, reúne-se ex
traordinariamente a Comissão de Constitui· 
ção, Justiça e Cidadania, com a presença dos 
Srs. Senadores João Calmon, Lourival Bap
tista, Meira Filho, Leite Chaves, Francisco 
Rollemberg, Mário Maia, Carlos Patrocínio, 
Carlos Alberto, Ronaldo Aragão, José Paulo 
Bisol, Hugo Nayoleão, Márcio Lacerda, 
Odacir Soares, Aureo Mello, Mauro Bene
vides, Jutahy Magalhães, Maurício Correa, 
João Castelo, José Fogaça, Jarbas Passari
nho, Afonso Arinos, Teotônio Vilela e Cha
gas Rodrigues. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. Senadores Hum
berto Lucena, Edison Lobão, Marcondes Ga
delha, Afonso Sancho e O lavo Pires. Haven
do número regimental, o Sr. Presidente de
clara aberto os trabalhos e dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das 
matérias constantes da pauta, na ordem ter
minada pelo Sr. Presidente.Item 01- Men
sagem n~ 107, de 1990, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, o nome do Doutor Carlos 
Mário da Silva Velloso, Ministro do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, para o cargo 
de Ministro do Colendo Supremo Tribunal 
Federal, em vaga decorrente da e_xoneração ~ 
a pedido, do Ministro FranciSco R"esek. Nos 
termos regimentais, a Presidência convida o 
Sr. Carlos Mário da Silva Velloso para tomar 
assento à mesa, e, a seguir, concede a palavra 
ao Sr. Senador Lourival Baptista, que, na 
qualidade de relator, emite parecer sobre a 
matéri3, concluindo favoravelmente. Passan
do-se à fase de argüição-, fazem uso da palavra 
os Srs. Senadores: Leite Chaves e MaurícíO 
Corr.ea. Coloc8.do em votação, é ãprovado 
o nome do Dr. Carlos Mário da Silva Velloso, 
por vinte e um votos favoráveis: Item 02-
Mensagem_n'/ 11, de 1990, do Senhor Presi-

dente da Repúl11ica, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, a escolha do nome d9 
Doutbr Marco Aurélio Mendes de Farias de 
Mello, Ministro Togado do Egrégio Tribunal 
Superíor do Trabalho, para exercer o cargo 
de Ministro do Colendo Superior Tribunal 
Federal. A Presidência convida o Dr. Marco 
Farias de MeHo para tomar assento à me-sa 
e concede a palavra ao Senador Mauro Bene
vides, relator da matér!a, para e·mitir parecer, 
tendo S. Ex• concluído favoravelmente. Em 
fase de argüiç-ão Usa-da palavra() Sr. Senado_r 
Chagas Rodrigues. Prosseguindo, o Sr. Presi
dente encaminha o processo de votação se
creta, proclamando ao seu final, a aprovação 
do nome do Dr. Marco Aurélio Mendes de 
Farias Mello, por vinte e um votos favoráveis. 
Nada mais havendo a trat-!r, encerra-se a reu
nião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nu
nes, a presenté'ãta que, após lida e aprovada 
será assinada pelo Sr. Presidente, e levada 
à publicação, juntamente com os apanha
mentos ta·quigráficos. 

o SR. PRÉSIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Está aberta a reunião extraordi
nária da ComiSsão de Constituição, Justiça 
e Cídadania. Como os Srs. Senadores sabem 
.esta reunião foi Convocada,. em caráter ex
traordinário, para o eXame da indicação de 
magistrados para que ocupem vagas no Su
premo Tribunal Federal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. Trata-se da Mensagem n' 107, 
de 1990, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal 
o nome do Dr. Carlos Mário da Silva Velloso, 
Ministro do Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, para o cargo de Ministro do Colendo 
Supremo Tribunal Federal, em vaga decor
rente da exoneração, a pedido, do Ministro 
Francisco Resek.. 

A Mensagem é de autoria do Poder Exe
cutivo. 

A Presidência. convoca o Dr. Carlos Mário 
da Silva Velloso para tomar assento à Mesa 
de trabalhos. 

O Relator designado é o Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Relator) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É lida a seguinte 
Mensagem n" 107, de 1990, do Senhor Pre

sidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Alguém deseja discutir o relatório? 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir o relató
rio, instala-se a fase de sabatina da autoridade 
indicada pelo Exceléntfssimo Senhor Presi
dente da República. 

Passo a palavra ao Senador Leite Chaves, 
para iniciar a sabatina. 

O SR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ilustre Ministro Carlos Mário 
da Silva Velloso. 

V. Ex~ está sendo indicado para o Supremo 
Tribunal Federal, a Corte de Justiça mais alta 
do País. 

·o Supremo, todos sabeffi,-é um"a Casa que 
se posiciona em tal altura que o Ministro deci
de não apenas com os seus conhecimentos; 
atua com a respeitabilidade da sua moral, 
da sua honra inabalável. Mas, há instante 
em que atuará fora de todos esses parâme
tros, porque pode decidir politicamente," de 
acordo com a política mais alta do País, os 
valores mais altos do País. Há instantes ém 
que o Supremo exerce uma posição eJÇtraor· 
dinária no País,_ que poderá se posicionar 
mesmo além de iodos os fundamentos da re
pública, dentro daqueles critérios ·da honra 
do País, da sua soberania·. 

É por essa razão que a composição do Su· 
premo não obedece a critérios de proporcio
nalidades. O homem, desde que tenha notá
vel saber jurídico e reputação ilibada, pode 
vir de qualquer área da vida social, mas o 
fundamental é que imprima à Nação essa res
peitabitdiade_, que o seu conhecimento seja 
inatacável. E por isso que ele- tem que ter 
notável saber jurídico e não-apenas notóriO 
saber jurídico, é- por isso .que ele tem que 
ter honra, caráter, uma vida intangível, into~ 
cável, ilibada. 

V. Ex~ tem todos esses requisitos. Nós o 
conhecemos bem pessoalmen~e por ciréuns
tânCias, mas muito dos seus acórdãos e da 
sua vida. V. Exttem uma tradição muito boni· 
ta. Quer dizer, um homem, ao chegar aqui, 
não é julgadoi por um instante da vida, por 
um tr'al5alho que faça, mas por toda uma linha 
biográfica, por todo um comportamento, e 
além do mais os testemunhos voluntários, os 
provocados, que nós obtivemos de V. Er, 
são os mais altos, Minístro. É até desvane
cedor para nós, .que temos o dever constitu
cional de interpelar publicamente, é confor
tável que venha sempre para esta Casa indica
ções desse nível e dessa expressão. 

Então, nesse nosso afã, não há uma preo· 
cupação nossa de saber se V. Ex~ sabe. V. 
Er é notável em saber, não tem contestação 
alguma e nesses exames, nós temos auferido 
vantagens extraordinárias, até mesmo para 
encaminhamento de projetas que melhorem 
a Justiça. V. Ex~' vêm de áreas as mais dife· 
rentes; o Senhor vem do Tr:ibunal Superior 
de Justiça, esteve em outros tribunais ... En
tão é uma longa vida; V. Ex• conhece as virtu
des da Justiça brasileira, e conhece melhor, 
também, os seus defeitos. 

Em pronunciamentos, nesses diálogos com 
o Senado", nós" nos habilitamos depois a enca
minhar leis que possam melhorar o funciona· 
mento dessas Altas Cortes de Justiça, uma 
a que V. Ex• pertence, e a outra a que segura
mente haverá de pertencer. Sei, támbém que 
V. EX'- já teve trabalhos, confáências, e tem 
uma posição no sentido de que se possa re· 
constituir no País o Conselho Superior da 
Magi~tratura. A ConstituiÇão, a despeito de 
algumas correntes serem favoráveis ao seu 
restabelecimento, ela não o manteve. Por ou· 
tro lado, temos uma preocupação particular~ 
Qu<r V. EX' poderá, digamos, satisfazer: em 
todos os cargos no País. o homem está sujeito 
a uma fiscalização. Nós mestnos, aqui no Se· 
nado, que somos eleitos pelo povo, podemos . 



28~8 Sábado 2 DIÁRlQ DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1990 

perder o mandato em razão de um compotta
mento não compatfvel com as normás que 
a Constituiçáo estabelece. _ 

Os juizes são majestáticos, nãq -porque a 
lei quisesse privilegiá-los, mas porque o povo 
lhes dá uma majestade ainda superior a que 
eles têm. Antiga~ente, se havia um proble
ma num tribunal. por exemplo, um processo 
não andava, havia resistências intencionais 
no seu retardamento, ou em outro comporta
mento nem sempre compatível de um tribu, 
nal ou de relator, o Supremo podia fazer a 
avocaçáo, era a avocat6ria. O Conselho ti~ 
nha, indiretamente, com aquela ha~ilidade, 
quer dizer, algum juiz de qualquer instância 
tinha consciéncia""de que alguém estava hie
rarquicamente superior para uma fiscalização 
maior. 

Hoje, isso não existe. Os Jufzes dignos são 
os seus próprios fiscais: eles são rígidos, na 
sua fiScalização, na_ rapidez das suas decisões. 
Aliás, há na Constituição um inciso que foi 
objeto até de emenda nossa, em que um juiz 
para ser promovido ele tem que estar em 
dia com os processos, tem que ser um juiz 
rápido. 

Descobrimos que o Juiz dê lA Instância é 
de grande mérito, é o que é rápidO. As vez~. 
há um que se alonga na decisão, na ill!são 
de uma sentença intangível, mas não há sen
tença intangível. Os pr6pr.ios Tribunais Supe.· 
riores corrigem as suas próprias decísõe~. En
tão, o Juíz: de 1' lnstáncia é o bom Juiz e 
também o que é rápido. Mas há ju(zes que_, 
de uma certa forma, não têm esse rigor, essa 
consciência em relação a seu comportamen-
to e a sociedade fica sem ·um modo de cha· 
má-lo ao cumprimento e ao dever. Há a falta 
de um Conselho de magistratura- aliás_não 
sei se a criação ou a existência de um Conse· 
lho de Magistratura seria coisa salutar. 

Gostana que, com a sua experiência, com 
o seu talento, com o seu conhecimento, com 
a sua pertinênda e sensibilidade com o pro
blema e com esse assunto, V. Ex• tivesse algu· · 
ma coisa a nos dizer, a nos sugerir, a nos 
orientar. 

O SR. CARLOS MÁRIO DA SILVA VE
LQS.O -Eminente Presidente desta Comis~ 
são: Senador Cid Sabóia, e Srs. Senadores: 

Sejam as minhas primeiras palavras, quan
do me apresento ao julgamento do Senado 
da República, de aplausos. Estudioso do Di
reito Constitucional nOrte-americano, acom
panhei e acompanho sempre as indicaçáoes 
dos juízes para a Corte Suprema Americana, 
e sempre achei salutar, muito boa, a partici• 
pação do Senado americano na escolha dos 
juízes da Corte_Suprema. 

Em artigos e em palestras, na companhia 
de eminentes colegas que aqui estão, sem,Pre 
sustentei que o Senado brasileiro, que o Sena
do da República deveria também assumir 
com o Presidente da República a responsa· 
bilidade na indicação dos membros da Corte 
Suprema brasileira.B quando vejo, e quando 
compareço perante ao Senado__do meu País, 
e Trie ofereço ao julgamento dos represen- . 

tantes dos Estados do meu Pa(s, eu meu sinto 
feiz e vejo que o Senado da República, assu
mindo esta respon~abilidade como ora assu
me, presta serviços não somente ao Poder 
Judiciário bi'asileiro, mas, e sobretudo, ao 
p<:ivo brasileiro, o ·titular do poder a quem 
devemos, nós todos, Parlamentares e Magis
t.rados, contas. 

Agradeço as palavras do eminente Senador 
Leite Chaves e procuro responder as indaga
çóes que S. Ex• me faz. 

. Inicialmente, quero dizer que estou de 
acordo com S. Ex', quando aponta a notável 
função política que deve ter o Supremo Tri
bunal Federal. Claro que me refiro à política 
no sentido grego da palavra, como muitas 
.vezeS no Supremo Tribunal Fe.deral a ela se 
referia o saudoso e eminente Ministro Alío
mar Baleeiro. 

Não se conhece~ lembra o Ministro Sepúl· 
~eda Pertence, os Professores de Direito 
Constitucional e os -estudiosos de Direito 
Constitucional comparado outro documento 
que confie tanto no Poder Judiciário, que 
confie tanto na Magistratura como a Consti· 
tuição brasileira de 1988. 
- Daí a importância óa formação do Magis

trado -QrasiJeira, da posição que deve assumir 
o Magistrado diante da confiança que lhe de
posita a Constituiçáo. E eu me sinto ã von
Úiôe parã-dizer isto porque estou diante dos 
Constituintes, daqueles que fizeram esta 
co:nstitiiiÇã6." 

Começo por anotar o artigo da Constitui
ção que se refere à Administração Pública. 
Inova a Constituição do Brasil ao estabelecer 
qúe a-Administração Pública Direta o Indi· 
reta ou fundacional de qualquer dos Poderes 
da Udião, dos Estados, do_ Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá os princípios de 
legal_idade, impessoalidade, de moralidade e 
publicidade e também aos seguintes ... se
guem-se outros princfpios. Mas o que eu que
ria dizer, e o faço em apertada síntese, é 
que a~Cóhstituição do Brasil de 1988 _ampliou 
o controle da administração, o controle judi
cial da administração. Vejam a confiança que 
o Constituinte depositou na Magistratura 
brasileira. 

O juiz brasileiro deverá efetivar o controle 
da administr:ªção, não somente sobre o ponto 
de vista da legalidade, mas, também, da mo· 
ralidade administrativa. Dir-se-á que esse 
cqnttole sempre foi possível, por isso que 
dentre os elementos do ato administrativo, 
e esses etetnentos constituem a legalidade so
bressai a finalidade e que na finalidade pode· 
se incluir o princípio da moralidade. 

Mas, em pesquisa que fiz e em conversa 
que tive com o Ministro Seabra Fagundes 
verificariios que os conceitos de, legalidade 
e morâlidade, que fomos buscar na jurispru
dênciã-do Conselho de Estado francês, para 
formularmos uma visão orgânica da legali· 
da de com os elementos do ato administrativo, 
hoje, positivados na iei que discipína a açao 
popular, verificamos que o Conselho de Esta
do da França, dinstigue moralidade de legali
dade. E foi na França que fomos buscar inspi· 

_ ração para tornar de direito positivo esta que 

eu chamo a visão orgânica da l~alidade. l"(a, 
jurisprudência do Conselho de Estado sem
pre houve distinção entre legalidade e JJlOra
lidade. 

Acho que não foi à toa que o Constituinte 
brasileiro não teve receio de ser acoimado 
de demasia, quando exPli'citou .~sses dois 
princípios. E mais, nas novas garantias que 
instituiu; e no estabelecer que a ação, popular 
protege também a moralidade administrati
va, quis o Constituinte colocar nas mãos da 
Magistratura brasileira uma grande missão. 
Volto a repetir: não se conhece ne~hum outro 
doCUlfiC(n~o que corifie tantci na Magistratur_a 
quanto esta Constituição. E à primeira parte 
das indagações de V. E:j(\ respondo assim, 
Sr. Senador: cdnscio desta confiªnça que o 
documento maior, a qué devo obediência, 
depositou na Magistratura brasileira, não de· 
vo medir esforços, esteja V. Ex• certo, não 
medirei, para ser digno_ desta· confiança e Ía
zer·vingar esse documento. 

Vou à segunda parte da indagação de V. 
Ex• 

Em conferência que fiz, em 1985, na Escola 
da Magistratur.a do Rio Grande do Sul, pre
conizei a criaç_ão de um Conselho da Magis· 
tratura que pudesse, na verdade, efetivar a 
fiscalização que V. EX'" aponta como neCes
sária, e também eu reconhéço como- neces~ 
sária. 

Está aqui o meu presidente, o Juiz Régis 
Fernandes, Presidente da Associação dos 
M~gistrados Brasileíros. 

Recentemente, num Congresso Latino-A· 
mericano de Magistrados, coloquei estaques-· 
tão. Eu não sei se a Associação de Magis
trados Brasileiros estaria muito de acordo co
migo. Entretanto, o acentuo a necessidade 
desse Conselhp. Como constituir esse Conse
lho? Na verdade, acho que um Conselho inte
grado - e nurp. debate científico- nao deve 
hav.er preconceitos - um conselho integrado 
de elementos estranhos à justiça talvez não 
prestasse obséquio ao Poder Judiciário. Mas, 
'um conselho integqtdo de Presidentes dos 
Tribunais Su,e:riores; um conselho que fosse 
co~~~ituído, por exemplo, por representantes 
das Justiças estaduais- temos cinco regiões, 
cada região teria o seu representante nesse 
conselho e, talvez, por que não, o próprio 
presidente do tribunal eleito pela Magistra~ 
tura local teria mais legitimidade, acho. E 
um conselho que estivesse integrado,' tam· 
bém. pelo Procurador Gera1 da República, 
Chefe do Ministério Público Federal e pelo 
Presidente da Ordem dos Advogados doBra_~_ 
sil. Esta foi a proposta que, em 198,?, formulei 
na palestra que fiz na Escola da Magistratura 
Gaúcha. 

Sr. Senador Léite Chaves, penso que ainda 
é possível ~tabelecer um conselho desse tipo 
no Estatuto da Magistratura, que a CõnSti· 
tuíção deixa expresso ·que deverá ser elabo
rado pelo Congresso Nacional, por iniciativa 
do Supremo Tribunal FederaL Penso que te· 
riamoS nutn conselho desse tipo, de uma certa 
forma, obviada ou até resolvida ás ·preoçu
pações de v. E.r e as in:eocupações que eu 
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sei são, também, da maioria dos Magistrados 
'brasileiros. " , .. - . 

OSR. MAURíCIO CÓRR.EA,.,-~r. fre
sidente, peço a palavra. 

O SR. fR.ES!DENTE (Cíd Sabóía de Car· 
vilho) - Com a palavra o- nobre Senador 
Maurício Corre.ã._ - · 

O SR. MAURÍCIO CORMA -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, eniinente Ministro 
-D.tlos Mário da Silva Veloso,- dispenso-me 
de formular qualquer tipo de indagação ao 
Ministro Carlos Mário da Silva Veloso. Eu 
diria, como um horileni de foro{ um ~dvogado 
de pasta na mão e, maiS ainda, como um 
advogado de Primeira Instância, que pOsso· 
dar um testemunho da excelência do Dr. Car
los Mário da Silva Veloso co·m: relação à sua 
assunção ao mais alto posto da hierarquia 
do Poder Judiciário do Brasil. Na verdade, 
S. Ex' reúne aqueles atributos if!dispensáveis 
ao Magistrado. Tem cultura jurídica suficien· 
te, experiência e maturação-no cargo da adju
dicatura, tanto de Primeira Instância, quando 
para lá entrou ainda jovem, e depois, também 
ainda jovem, -alça ao Tribunal Federal de Re· 
cursos, hoje Superior Tribunal de Justiça, 
quanto- agora, por méritO do seu passado, 
com a indicação para o Supremo Tribunal 
Federal. 

Devo dizer que, ao longo de toda essa atua
ção na adjudicatura brasileira, o Dr. Carlos 
Mário da Silva Veloso demonstrou ser aquele 
Juiz que decidia celeremente, que não tinha 
aquele pundonor excessivo que alguns jUízes 
têm com relação ao advogado, no trato diário 
com o advogado, e tem uma vida mais do 
que ilibada. 

Portanto, Sr. Presidente, trago apenas esse 
testemunho porque, já conhecendo o Dr. 
Car~os Mário Veloso na adjudicaura, em li· 
nhasgerais, e, depois, aqui em Brasília, quan· 
do S. Ex• exerceu vários postos na Justiça 
Federal Superior, que era o Ti-ibunal Federal 
de Recursos e agora o Superior Tribunal de 
JustiÇa, p·osso atestar aos Senadores que será 
um Juiz que honrará as tradições da Magis
tratura brasileira. Dispenso-me - repitO
de formular qualquer indagação. É um Juiz 
probo, honesto, correto, lhano, e não vai fal
tarcom o seu dever de homem independente 
no exercício da mais alta posição da hierar
quia da Justiça brasileira. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Quero chamar a atenção dos Srs. 
Senadores, porque já se iniciou a sessão do 
Congresso Nacional. Vamos interromperes
te interrogatório e votar imediatamente a in
dicação, porque assim não haverá tempo de 
argüirmos a outra autoridade que está cons
tando da pauta, exceto se V. Ex•~ não concor
darem com a solução da Presidência. 

A Presidência está submetendo aos Srs. 
Senadores suspender esta sabatina , fazer a 
votação imediatamente, para haver tempo de 
então argüirmos o outro indicado para o Su

_p[emo Tribl,lllal Federal. · 

_ Se não hovver discordância, vou dar início ' 
aCJ'P,rocesso de votação.- • 

Os Srs. Senadores, por obséquio, compa
r~çam ã urna para a votação secreta. 

(Pr~cede--se à votaçãp.) 

O SR. PRESIDENTE (Cíd Sabóia de Cir· 
yal_~9) --A- Presidência designa escrutina
dores os. Se.padores João Castelo e Léíie Cha
ves, para fazer a- apUração dos votos imedia
tamente. 

Vamos passar ã apuração dos votos. (Pau-
sa) . 

Atenção, Srs. Senadores, para o resultado 
da votação. Por 21 votos, a totalidade dos 
v.otos da Comissão, o_ Ministro índicado pelo 
Sen~or preside~~~ da República tem o seu 
nome aprovado na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Item n~ 2 da pauta. 
Mensagem nu 111, de 1990, do Senhor Pre· 

sidente da República, Sll-bmetendo à aprova
ção do Senado Federal a escolha do nome 
do-Dr. Marco Aurélio Mendes de Farias Me
lo, Ministro Togado do Egrégio Tribunal Su
perior do Trabalho, para exercer o cargo de 
Ministro do Colendo Superior Tribunal Fe
deral. 

A mensagem é do Poder Executivo. 
Convido o Dr. Marco Aurélio Mendes de 

Farias Melo para tomar assento ã Mesa. 

Com a palaVra o Senador Mauro Bene
vides, designado pela Presidência da Comis
são para relatar a Mensagem. 

O SR.~MAUROllENEVlDES (Relator) 
- (Leituiá de Mensagem) 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Está franqueado o uso da palavra, 
para discutir o relatório. (Pausa) _ 

Como não há quem queira discuti-lo, va
mos passar à sabatina. 

A primeira pergunta será formulada pelo 
Relator, Senador Mauro Benevides. Advirto 
aos companheiros integrantes desta reunião 
que a sessão do Congresso Nacional já está 
se desenrolando e peço o máximo de brevi
dade a todos que pretenderem interrogar o 
sabatinado, como a ele próprio, que tenha 
brevidade em suas respostas. 

Com a palavra o Senador Mauro Berre
vides_ 

O SR. RELATOR (Mauro Benevides)
Sr. Presidente, Sr. Ministro Marco Aurélio 
Mendes de Farias Mello, eu me permitiria 
fazer duas indagações a V. Ex•, dentro dessa 
concisão recomendada pelo Presidente, Se
nador Cid Sabóia de Carvalho. 

Sr. Ministro, V. Ex• tem acompanhad9 essa 
pretora de medidas provisórias editadis pelo 
Senhor Presidente da República, usando 
prerrogativa que lhe foi deferida pela Carta 
Magna em vigor. Evidentemente, quando 
nós, Constituinte.s, incluímos no processo le
gislativo essa inovação, espelhando-nos no 
DlreitO italia_no, não admitíamos naquela 
ocasião que nem o antecessor do atual Presi
dente e nem o Presidente atual utilizariam 

tão abusivamente o instituto da medida proví
s6ria, situando na tinha da relevância e urgên
cia constitucionais ni.atérias que poderiam 
tranqüilamente _ser apresentadas através de 
projeto de lei. 

Em razão da edição de tantas medidas pro
visórias, muitas delas tiveram argüiêias sua 
inconstitucionalidade perante o Supermo Tri
bunal .Federal. Coincidentemente, antes de 
V.Ex~ chegar a SuprelJla Corte do nosso País, 
o excelentíssimo senhor Presidente da Repú
blica editou a Medida Provisória n~ 185. Por 
uma dessas coincidências, é uma matéria que 
alcança a área de especialização de V. EJr, 
porque o Senhor Presidente da República de
seja que ao Tribunal Superior do Trabalho 
seja deferida a prerrogativa de suspender dí
vidas coletivas provisórias de Tribunais Re
gionais. 

Fica- á. minh~ _indagaçã-o a V. E r, sem que 
com isso tenha V. Ex• preocupação de com
prometer o seu voto quando lá estiver no 
desempenho da sua judicatura, que espera
mos seja a mais brilhante possível, já que 
esta Comissão acolherá a sua indicação e- o 
Plenário, decidindo soberanamep.t~, também 
o fará. Como V. Ex•, Sr. Ministro, entende 
essa Medidâ Provisória nP 185, editada pelo 
Senhor Presidente da República? É i primei
ra pergunta. 

A ~el?unda pergunta: O que representa, 
Sr. Mmrstro Marco Aurélio Mendes de Farias 
Mello, a ascensão de_ um magistrado origi
nário de um Tribunal Trabalhista para ocupar 
o cargo de Ministro no Supermo Tribunal 
Federal? São essas duas indagações que, co
m~ Relator da indicação de V. Ex", me per-
mrto fazer. _ 

O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO 
MENDES DE FARIAS MELLO -Sr. Pre' 
sidente, Senador Cid Sabóia de Carvalho, Sr. 
Relator, Senador Mauro Benevides, Srs. Se· 
nadares: 

Faço minhas, inicialmente, as palavras do 
colega de Magistratura e também de magis
tério Carlos Má!io Veloso, presta-ndo, por
tanto, uma homenagem a est~ Senado daRe-
pública. -· ) 

Serei breve, lançando Ô juízo que tenho 
sobre a Medida Provisória n" 185, õ conteúdo 
respectivo, e sobre o que representa a ascen
são de um Magistrado do Trabalho ao Pretó
ria Excelso. · -

Quanto à medida provisória, notamos que 
no teor respectivo que diz respeito aos ·dissí
dios coletivos, e por disposição expressa da 
lei básica, ao julgar o dissídio coletivo, a Cor
te Regional ou o Tribunal Superior do Traba
lho estabelecem nonnas e condições de traba
lho. Notamos, portanto, que há uma discre
pância, considerada a atividade precípua do 
Judiciário, porquanto ã Justiça do Trabalho 
não compete apenas dirimir conflitos de inte
resses, declarando a lei incidente no ~o con
creto, mas também estabelecer normas e con
dições de trabalho. 

Daí, dizer-se, até mesmo, que a sentença · 
normativa tem corpo de sentença e alma de 
lei. 
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O que se verificou com a edição de determi
riada medida provisória convertida em lei pe
lo Congresso Nacional? 

Tivemos uma lacuna quanto à possibilida
de de se conferir ao recurso interposto pela 
parte inconformada com o provimento judi
cial no dissídio coletivo, o efeito suspensivo, 
com um gravame, ao meu ver-, substancial, 
e que está ligado à plena vigência da Lei n' · 
4. 725 que prevê que a reforma da sentença 
normativa não enseja a repetição do indébito. 

Previu-se, com a Medida Provisória n" 185, 
apenas a possibilidade de determinado Juízo, 
no caso exercido pelo Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, conferir ao recurso in
terposto o efeito suspensivo, fazendo-o, no 
entanto, com urn basilamento temporal, fa· 
zendo·o, portanw, de forma delimitada. 

Sabemos nós que os recursos na processua· 
lística comum têm o duplo efeito, no âmbito 
da Justiça do Trabalho, no âmbito do pro· 
cesso do trabalho especificamente, ocorre al
go diverso: e normal é a concessão apenas 
do efeito devolutivo, com aquele gravame 
a que me referi. Portanto, no processo civil, 
interposto o recurso, e mesmo que seja, dian
te de uma exceção estabelecida em lei, rece
bido no efeito devolutivo, e apenas nesse efci· 

- to,_as atas executórias esbarram na garantia 
do juízo, cessam n·a garantia do jufzo, não 
chegando, portanto, à expropriação. No caso 
do dissídio coletivo, não. Caminha-se para 
a propositura da ação de cumprimento, e, 
diante do título executivo judicial prolatado 
nessa demanda, tem-se a. possibilidade da 
execução definitiva. 

Creio que a Medida Provisória n" 185 veio 
restabelecer algo que vigorou por 25 anos. 
Veio até mesmo proporcionar um campo pa
ra a própria eficácia da revisão a ser proce
dida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
uma vez interposto recurso contra a sentença 
normativa prolatada por um dos 16 regionais 
hoje existentes. 

E aí, revisando a decisão, surge também 
campo propfcio para a atividade prccfpua do 
Tribunal Superior do Trabalho, que é a uni
formização da jurisprudência, preservando, 
portanto, a própria unidade do Direito do 
Trabalho. 

Quanto à segunda questão, digo a V. EX!' 
que face ao tratamento conferido pela As· 
sembléia Nacional Constituinte aos direitos 
trabalhistas, centenas de processos, milhares 
de processos, desaguarão na Suprema Corte. 
Quiçá possa eu, tendo assento naquele pretó· 
rio, prestar alguma colaboração face à espe· 
cializaÇâo que alcancei nesses vários anos. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Não havendo mais quem queira 
fazer indagação, vamos então ao processo de 
votação. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES_- Sr. 
Presidente, peço a palavra: 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho} - Com a palavra o nobre Senador 
Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. 
'Presidente, inicialmente c]uero Congratulá_
los com a indicação feita e dizer que, sem 
dúvida, o sUprenlo-Trlbunal Federal será en
riquecido com a presença do Dr:Marco Au
rélio Mendes de Farias MeUo. Li aqui o·curri
culum de S. Ex~ Aliás, S. Ex~ está no Tribunal 
S.uperior do Trabalho há quase dez anos, fez 
um curso brilhante de pós-graduação. Por
taoto, faria apenas uma indagação para co· 
nhecer o pensamento de S. Ex' 

O art. 7o da Constituição diz: 

"São direitos dOs trabalhadores urba
nos e rurais, além de outros que visem 
a··mellíõfia de sua condição social: 

1") relação de emprego protegida con
tra a despedida arbitrária ou sem justa 
caUsa tios termos de lei complementar 
que preverá indenização compensatória, 
dentre outros direitos ... " 

.Se__nós.formos ao art..lD __ do Ato, leremos: 

"Até que seja promulgada a lei com
plementar a que se refere o art. 7o, inciso 
I da Constituição, fica limitada a prote
çáo nele referida ao aumento para qua
tro vezes da porcentagem prevista no art. 
6"-·caput e § 1? da Lei n~ 5.107, de 13 
de setembro de 1966". 

Perguntaria ao ilustre Minisho se em ~ace 
desses dispositivos· S. Ex• entende que essa 
conquista poderia ser anulada ou se é uma 
garantia constitucional, ainda que se faça re
ferência à lei, que nenhuma lei, nenhuma 
medida provisória com a força de lei, po<.feria 
anular essa c_onquista, ou se isso não pode, 
ainda que tenha sido atingido direta ou indí
retamente por qualquer dispositivo? 

GOstaria que V. Ex• esclarecesse seu pensa
mento. 

O SR. MARCO AUR~L!O MENDES 
DE FARIAS MELLO- Na_hier~rquia das 
fontes legais, temos, evidentemente, a supre· 
macia da Lei Básica. Logo, uma lei de estaM 
tura inferior, de estatura ordinária, não pode· 
rá retirar do cenário jurfdico o que está asse
gurado aos trabalhadores pela Co'nstituição 
FederaL Se o fizer, serâ merecedora da pecha 
de inconstitucional. 

QSR. CHAGAS RODRIGUES- Perfei· 
tamente, obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Vamos à votação. 

Designo·- Os Senadores Chagas Rodrigues 
e Odacir Soares para atuarem como escruti· 
nadares. 

(Procede-se à votação) 

O SR. PRYSIDENTE"(ITc!Sabóia de Car
valho)- Atenção para o resultado da vota~ 
ção: por 21 votos, a totalidade ~a ~omissão, 
por unanimidade, portanto, o !Dd1cado teve 
o seu nome aprovado pela Comissão de ConsM 
tituiçâo, Justiça e Cid<!dania. 

O Presidente da Comissão deseja boa sorte 
aÕs dois indicados. 

Está encerrada a reunião. 

12• REUNIÃO REALIZADA 
EM !O DE MAIO DE 1990 

Às dez horas ..do día dez de maio de mil 
novecentos e noventa, na sala da Coi:nisSáo, 
sob a presidência do Sr. Senador Cid Sab6ia 
de_ Carvalho, Presidente, re.úne-se a C_omis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
a presença dos Srs. Senadores Severo .Gomes, 
Francisco Rollemberg, Jutahy Magalhães, 
Mário Maia, João Calmon, Carlos Patrocí
riiO, Roberto Campos, Afonso Sancho, João 
Castelo, João Lobo, Mauro Benevides, 
Afonso Arinos, Jarbas Passarinho, Aluízio 
Bezerra- e Chagas Rodrigues._ Deixa~. de 
comparecer, por motivo juStificado, os Srs. 
Senadores Áureo Mello, Humberto Lucena, 
Leite Chaves, Mansueto de Lavor, Márcio 
Lacerda, O lavo Pires, João Menezes e Mau
rício Correa. Havendo número regimental, 
o Sr. Presidente declara aberto os trabalhos 
e dispensa a leitura da ata da reunião anteM 
rior. que é dada cÓmo aprovada. A seguir 
passa-se à apre_ciaçáo das maté-rias_ constantes 
da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Pre· 
sidente.ltem 01-Projeto de Lei do Senado 
n? 032, de 1989, de autoria do Senador AntóM 
nio Luiz Maya, que autoriza o Poder Execu· 
tivo a instituir a Fundação Universidade do 
Tocantins e dá outras providências. (delibe· 
ração terminativa) O Sr. Senador Mário Maia 
usa da palavra para emitir parecer da lavra 
do Sr. Aluízio Bezerra, concluindo pela cons· 
titucionalidade, juridicidade e aprovação 
quanto ao mérito. Não havendo discussão, 
é colocado em votação o pa_recer que recebe 
aprovação unânime. Item 02 - Projeto de. 
Lei do Senado no 307, de 1989, de autoria 
do Sr, Mendes Canal e, que altera a redação 
dos arts. 43, 44, 47, 54, 77, 81. 83, 87, 93 
e acrescenta parágrafo ao art. 121 do Decre· 
to-lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
com redação dada pela Lei nP 7.209, de 11 
de julho de 1984 (Código Penal), os quais 
dispõe sobre penas restritivas de liberdade 
e interdição_ de direitos no homicíd.io. ( delibe
ração tenninativa). A convite da Presidência, 
o Senador Carlos Patrocínio faz a leitura do 
parecer sobre a matéria lavrado pelo Sr. Ney 
Maranhão, concluindo pela constitucionali
dade, juridicidade e aprovação quanto ao mé
rito, com emendas de números 01, 02 e 03 
que oferece. Não havendo discussão, colo
ca-se em votação o parecer que recebe apro
vação unânime, Item 03 - Apreciação em 
turno suplementar do Projeto de Lei do Sena
do n9 054, de 1988, de -autoria dó Senador 
Marco Maciet, que dispõe sobre o Ouvidor 
Geral e dá outras providências. ( d~liberação 
terminativa) O paréceremitido pelo Sr. Jamil 
Haddad. e aprovado na re~nião do dia 03 
p.p. conclui pela aprovação nos termos do 
substitutivo que apresenta. Não havendo dis
cussão coloca-se em Votação o parecer que 
é aprovado-por unanimidade.ltem 04- Pro· 
jeto de Lei do Senado n" 235, de 1989, _de 
autoria do Senador Gomes Carvalho, que ai
teta dispositivos da Lei nu 5.108, de 21 de 
setembro de 1966, que institui o Código Na
( deliberação terminativa) - Pelo Senador. 
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Frant~o Rollemberg é lido panscer.da lavra 
do Sr. Ney Maranhão, que conclui pela cons· 
titucionalidade, juridicidade e aprovação 
quanto ao mérito: Foi con~~ida vjs_tà da refe-. 
rida m~téria em reunião anterior ao Sr. Car· 
los Alberto, que devolve-a se_m voto em sepa· 
rado. Colocado em votação o parecer. é a pró· 
vado por unanimidade. Item 05 - Projeto 
de Lei do Senado no 010, de 1987, de autoria 
do Sr. Edison Lobão, que altéra a Lei n~ 
6.045, de 16-de maio de 1974, e dá outras 
providências. {deliberação terrriiriativa) 'O sr: 
Senador Jutahy Magalhães, relator da maté· 
ria, emite p3recer concluindo pélo arquiva· 
menta da proposição. Não havendo discus· 
são, é colocado em votação o parecer do rela~ 
tor que recebe aprovação unânime. -Item 

..D6 -Projeto de Lei do Senado n" 331, de 
1989, de autoria do Senador Mauro Bene
vides, que fixa prazo para domicílio eleitoral 
nas eleiçQes de 1990. (deliberação termina~ 
tiva). Pelo Senador Francisco Rollembcrg é 
lido parecer da lavra do Sr. Mansueto de La· 
Vor, concluindo pela aprovação da matéria 
nos termos do substitutivo que oferece. Não 
havendo discussão, a matéria é aprovada,_de· 
vend~ voltar à pauta para apreciação em tur
no_.suplementar. Item 07 -:-Projeto de Lei 
do Senado nu 356, de 1989, de autoria do 
Sr. Pompeu de Sousa, que dispõe sobre de· 
núncias de irregularidades ou ilegalidades pe· 
rante o Tribunal de Contas da União. (delibe
raçãa terminativa). A convite da Presidência, 
o Sr. Jutahy Magalhães profere parecer exa
rado pelo Sr. Leopoldo Perez, concluindo 
pela constitucionalidade, juridicidadc e apro
vação quanto ao mérito. Não havendo discus
são é colocado em votaçao o parecer, Sendo 
aprovado por unanimidade.Item 08- Proje
to de Lei do SenadO n~ 295, de -1989, de auto
ria do Sr. Jutahy Magalhães, que dispõe sobre
as cédulas eleitorais para as eleições de 1990, 
e dá outras providên~ias. (deliber~ção termi
nativa). O Sr. Senador Mário Maia usa da 
palavra para proferir parecer da lavra do Sr. 
Wilson Martins, concluindo pela aprovação 
da mat6ria nos termos do substitutivo que 
oferece. Não havendo discussão, é colocado 
em votação o parecer que recebe aprovação 
unânime, devendo voltar ã pauta para apre
ciação em turno suplementar. Item 09-Pro· 
jeto de Lei do Senado n9 352, de 1989, de 
autoria do Sr. Louremberg Nunes Rocha, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade das em
presas construtoras que contratarem -com o 
serviço público a admitirem estagiáriOS-e-dá 
outras providências. (deliberação terminati~ 
va) Pelo Senador Carlos Patrocínio é lido pa
recer da lavra do Sr. Márcio Lacerda con· 
cluindo pela constitucionalidade, jurididda
de e aprovação quanto ao mérito. Em consi
derações ao assunto, fazem uso da palavra 
os Srs. Francisco Rollembcrg e Chagas Ro· 
drigues. Colocado em votação, o parecet é 
aprovado por unanimidade. Item 10-Proje
to de Lei do Senado no 093, de 1989, de auto
ria do Senador Jamil Haddad, que veda desti· 
naçáo de recursos e auxílios públicos que es~ 
pecifica. (deliberação terminativa) O Sr. Lei
te Chaves, design~do o relator da matéria, 

emite parecer concluindo peta aprov:lçã'(J 
quanto aos aspectos_ const_itucional, jurídíco, 
e t~mbém qua_nto aC? -~érit~.:_.-ê_!'!!~S2Eside
rações ao assunto. usa da palavra os Srs.Cha· 
g3s Ro.cl~es, Francisc_o Rollemb~~g. Carlos 
F_atrocú;no e Joã~ LóOO .que, na oportunidade 
sólicita vista da mesma, obtendo o deferi· 
,menta d~_ ~r_esÚlência. Item 11 -Projeto 
de Lei do Se' nado nu 367, de 1989. de autoria 
do Senador Moisés Abrão, que dispõe sobre 
eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Ve
r~adores dos novos municípios criados pelas 
constituições estaduais. (deliberação termi
nativa). O relator da matéria, Senador Carlos 
Patrocínio, apresenta parecer concluindo pe
la rejeição do projeto, por inconstitucional. 
A Presidência concede a palavra ao Senadm 
Chagas Rodrigues que faz considerações ao 
assunto. Colqcado em votação, é aprovado 
o parecer do r'elator por unanimidade. Item 
22-Mensagem n°071, de 1987, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, a proposta de reas~ 
sentamento de_ex~ocupante de área indígena, 
através de alienação de terras de domínio 
da União, com área superior a 3.000 ha, sen
do destacada uma área de 19.665,93 ha, da 
"Gleba Iriri" situada no município 'de Calí
der, no Estado do Mato Grosso. O parecer 
oferecido pelo Sr. Jutahy Magalhães, .:.-onclui 
pela restituição da Mensagem ao Poder Exe

. cutivo. Não havendo discussão, passa-se à 
fase de votação do parecer que recebe apro
vação unâqime. Item 42 - Projeto de Lei 
do Senado n9 257, de 1989- Complementar. 
de autoria da Comissão Diietõrã., que define 
a cláusula "relevante interesse público da 
União" para fins de ocupação, domínio ou 
posse das terras indígenas, ou exploração das 
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, e dá outras providências. O 
Sr. )utahy Magalhães, na qualidade de rela
tor, emite parece concluindo pela constitucio
nalidade, juridicidade e aprovação_quanto ao 
mérito, nos termos dos substitutivo que ofe
rece. Não havendo discussão, coloca-se em 
votação a matéria: que recebe aprCr9açáo unâ
nime. Nesta oportunidade, evidenciando-se 
a falta de quorum mínimo para deliberações, 

'o Sr. Presidente encerra os trabalhos, deixan
do adiados o_s demais ítens da pauta. Nada 
mais havendo a tratar, eu Vera Lúcia Lacerda 
Nunes, secretária, lavrei a presente ata q,ue, 
após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
.Presi?ente e_l~~ada à publicação. 

13• REUNIÃO REALIZADA 
EM 22 DE MAIO DE 1990 

Às dezoito horas do dia vinte e dois de 
maio de mil novecentos e noventa, na sala 
da Comiss[o, sob a presidência do Sr. Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, Presidente, reú
ne-se_ a Comissão de Constituição, Justiça e 

· Cidadania, com a presença dos Srs. Sena· 
dores Hugo Napoleão, Maur? Benevides, 
Leite Chaves, Meira Filho, Aureo Mello, 
João Cjtstelo,Afonso Sancho, Maurício Cor
rea, Olavo_ Pires. Chagas Rodrigues. joã_o 
Calmon, jutahy Magalhães ~José Paulo B1· 

Si?l~ant<le compareeç:r~ por motivCrjusti-· 
ficado, os Srs. Senadores.Humherto Lucena~· 
Francisco Rollemberg, Mansueto de Lavot~ 
Márcio Lacerda,'Edison Lobão, Marcondes 
Gadelha .... Odacir Sóares, Afonso Arinos. jaf
bas PassariõhO e JõaOMeneZeS':-ftavenao nÓ· 
mero regimental, ó. Sr. Presidente declara 
aberto os trabalhos e dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, que é dada como 

· aprovada. A seguir, passa-se à apreciaç'ão das 
matérias constantes da pauta, na ordem de
terminada pelo Sr.' Presidente. Item 01 -
MENSAGEM N• liS, DE 1990, do Senhor 
Presiden_te da República, submetendo à apro
vação do Senado Fed~ral o nome do Doutor 
l:ferminio Mendes cavaleiro, para COqJpOf 
o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
destinada a Suplente de Ministro Cla~sista 
Temporário, represenrante dos empregado
res, no triênio de 1990 a 1993. A Pte~idênçia 
convida o Dr. Hennínio Mendes Cavalef:ro 
para tomar assento à mesa e, a seguir, col).ce· 
de a palavra ao Sr. Senador Mauro Benevides 
para emitir o parecer sobre o indicado. Insta
lada a fase de argüição e, não havendo pro
nunciamento da parte do plef\ário, o Sr~ Pi-e· 
sidente encaminha o process~ de votaçãq ~C
creta, proclamando ao seu final, a aprovação 
do nome do Dr. Hermínio Me..Rdes Cavale"iro 
por treze votos. favorárveis. Ii em 02 · ME~· 
SAGEM N'·' 119, de 1990, do Senhor Presi· 
de_nte da República, submetendo a aprovação 
do Senado Federal, o nome do Doutor Josl: 
Carlos dâ' Fonseca, para compor o Trlbu~al 
:Superior _do TrabaUto, na. vaga destinada a· 
Ministro Classista Temporário, representan
te dos empregadores, para o triênio de 1990 · 
a 1993, decorrente do térmivo de sua investi., 
dura, em 18 de junho de 1990. Após convidar 
o Dr. José Carlos da Fonseca para tomar 
assento à mesa, o Sr. Presidente concede a 
palavra ao relator, Senador João' Calmon, 
para emitir parecer sobre a matéria. Feita 
a leitura do parecc.r., instala-se a fase de argüi
~ão, oportunidade em que, o Sr. Senador 
Mauro Benevides usa da palavra para apre· 
sentar seu voto de homeqagem aO indica,:lo. 
Não havendo outras manifestações, passa~se 
à fase de votação, sendo divulgado pela Presi- · 
dência, a aprovação do nome do Sr_ José 
Carlos da Fonseca por treze voto~ favoráveis. 
item 03 - MENSAGEM N" 120, de 1990, 
do Senhor Presidente da RepUblica, subme
te.ndo à aprovação do Senado Federal, o no· 
me do Doutor Fernando Villar para compor 
o TribUn_al Superior do Trabalho, na vaga 
destinada a Ministro Classista Temporái:io. 
A Presidência convida o Sr. Fernando ViJ\ar 
para tomar assento à Mesa, e, a seguir, passa 
a palvra ao Senador Leite Chaves para relatar 
a matéria. Concluída a leitura do pareCer, 
instala~se a fase de argüição. Não havendo 
manífC:Stãções peJO Plenário, o Sr. Presidente 
prossegue, pa<>sando à fase de votação sécre
ta, anunciando ao final, a decisão da Comis
são que aprova o norne do Dr. Fernançlo Vi· 
!lar por treze votos favoráveis. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Vera LUcia Lacerda Nunes, apre
sente ata que, após lida e aprovada será assi· 
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nada pelo Sr. Presidente e levada à publi· 
cação- juntamente com os apanhamentos ta
quigráfii::os. 

ANEXO À ATA DA IY REUNIÃO 
DA COMISSÃO DE CONSTITUI
ÇÃO, JUSTIÇA E CIDAl/ANIA, 
REALIZADA EM 22-5-90, AS 18:00 
HORAS. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Está aberta a reunião extraordi· 
nária da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

V. Ex~" estão de poss-e da pauta que, no 
entanto, não poderá ser cumprida na ordem 
em que se encontra dada a premência de tem
po, uma vez que togo mais teremos uma ses
são extraordinária do Senado FederaL 

Com a palavra o nobre Senador Mauro 
Benevides, para emitir parecer sobre a Men
sagem nc 118, de 1990, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal o nome do Dr. Hermínio 
Mendes Cavaleiro para compor o Tribunla 
Süperior do Trabalho, na vaga destinada a 
suplente de Ministro Classista Temporário, 
representante dos empregadores no triénio 
1990/1993, de autoria do Poder Executivo. 

Convidamos o Dr. Hermínio Mendes Ca
valeiro para tomar assento à mesa dos traba
lho-ª~ 

O SR. MAURO BENEVIDES (Relator) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: o Senhor 
Presidente da República, pela Mensagem n~ 
118, de 1990 (n• 417, de 16·5-90, na origem), 
submete à aprovação -desta Câmara Alta, 
o nome do Senhor Hennínio Mendes Cava
leiro, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalhp, na vaga destinada a suplente de 
Ministro Classista Temporário. 

De acordo como § 1?, in fine, do art. I 11 
da Constituição Federal, dos vinte c sete mi· 
nistros que compõem o Tribunal Superior do 
Trabalho, dez são classistas temporários, com 
representação partidária dos trabalhadores e 
empregadores. Mais adiante, no parágrafo 
úníco do art. 117, determina a Carta Magna 
que os representantes classistas terão suplen
tes. 

Em face do curriculum vitae do indicado 
de demais documentos anexos a Mensagem 
Presidencial, o Senhor Hermínio Mendes Ca
valeiro, nascido em 26 de abril de 1926, em 
Manaus- Amazonas é Bacharel em Ciên-' 
cias Jurídicas e Sochlis pela Faculdade de Di
reito da U Diversidade do Ceará, Turma de 
1957. Além de possuir diversos cursos de 
aperfeiçoamento- relações humanas, legis· 
lação trabalhista e outras-, o citado senhor 
exerceu, igualmente, inúmeras atividades 
voltadas para área empresarial e trabalhista, 
conrdestaque para as Presidências da Confe
deração Nacional dos Transportes Terrestres 
(1983-86) e da Federação das Empresas de 
Transportes Rodoviários do Norte e Nordes
te (1977 a 89). Entre 1985 e 1988; o Senhor 
Hermínio Mendes Cavaleiro exerceu o eleva· 
do cargo de Ministro C.Jassista do Tribunal 
SuperiOr do Trabalho, por nomeação do Se- . 

nhor Presidente da República. Dentre as suas 
atividade atuais, inclua-se, por importantes, 
a de Vice-Presidente, por eleição, da Federa
ção das Empresas de TranspOrtes Rodoviá
rios do Norte e Nordeste (1989/92) e a de 
Diretor~Presidente da Organizaçã-o Cavalei
ro S/ A, no Estado do Ceará. ParticipOu, tam
bém, o indigitado postulante, de inúmeros 
congressos :e __ conferências no exterior, com 
levâficia ~ paiã. a de Membro da Deleg~ção 
Brasileira a 70' Conferencia Internacional do 
Trabafho em Genebra -Suiça (6 a 17-7-84); 
Meinbro Conferencista da "Conferência so
bre La circulacion do "I Congresso Nacional 
das Empresas de Tranportes Rodoviários de 
Passgeiros" (1984) e outros encontros nacio
nais do gênero, além de diVersos congressos 
sobre a -legiSlação trabalhista, patrocinadas 
pelo Tribunal Superior do Trabalho e Tribu
nais Regionais sobre o tema. 

É o relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia~de Car
valho)-Em diScussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo quem deseje fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. · 

Passa-se à argüição do indicado. (P.ausa) 
Não havendo quem 4_eseje fazer uso ~a 

palavra, passa-se à votação secreta. 
São escrutinadores os Senadores Meira Fi

lho e Afonso Sancho._ 
_:gm votação. (Pausa) 

Por 13 votos está aprovado o nome do Dr. 
Hermínio Mendes Cavaleiro. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Cra
valho) - Item 2: 

Mensagem n" 119, de 1990, do Senhor 
Presidente da República submetendo à 
aprovação do Senado Federal o nome 
do Dr. José Carlos da Fonseca para com
por o Tribunal Superior do Trabalho na 
vaga destinada a Ministro Classista Tem
porário, representante dos empregado
res para -o triénio de 90 a 93, decorrente 
do término de sua investidura em 18 de 
junho de 1990. 

Convido o Dr. José Carlos da Fonseca para 
tomar assento à Mesa dos Trabalhos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Calmon para emitir seu parecer. 

O SR. JOÃO CALMCrN- (le o seguinte 
parecer) - O Senhor Presidente da Repú
blica pela Mensagem no 119, de 1990 (Mensa
gem n?l48, de 16-5-90, na origem), submete 
à aprovação do Senado Federal, o nome do 
Sr. José Carlos da Fonseca, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho na vaga desti
nada a Ministro Classi_sta temporário. 

Estabdece o art. 52, inciso III, alínea a, 
da Constituição Federal combinado com o 
1" do art. 111, a competência privativa do 
Senado Federal para aprovar previamente, 
por voto secreto, após ar-qüição pública, a 
escolha dos Ministros do Superior Tribunal 
do Trabalho. 

De acordo com o curriculum vitae que 
acompanha a Mensagem Presidencial, o Dr. 
José Carlos da Fonseca nasceu em 21 de julho 

·de 1931, em São José do Calçado, Espírito
"Santo, filho de Luiz Teixeira da Fonseca e 
Carolina Nunes da Fonseca. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e SociaiS 
pe!a UJ?.iv~rsidade Federa! do Espírito Sªnto, 
possui ainda os seguintes cursos: · · 

-Curso de Sociologia - UFES, Vitór-iá-
ES, 1960; . ~ ~ 

-CU!so de Direito Agrário- PUC, R,iO 
de janeirO-RJ, 1%3 . 

-Curso de Filosofia - Academia Brasí· 
·!eira de Letras, RJ, 1962; 

-Curso de Mercado de Capitais - CE
TED. Brasília, 1971 e 

- Curso de Desenvolvimento Comunitá· 
riO, PádÕva. Itália. 1972. 

O sií.. JOSÉ CARLOS DA FONSECA 
exerceu as seguintes atividades profisisonais: 

- Redator e Secretário de redação dos 
Jornais Folha do Povo e O Diário - Vitó
ria-E$: 

- Diretor da Revista "Espírito Santo Ago
ra": 

- Diretor da Revista "Campo Santo Ago· 
ra"; 

-Diretor da Revista "Campo Verde .. , da 
CNA; . 

- Diretor da Revista "Estudos_ Legislati
vos", editada pela Câmara dos Deputados; 

-Chefe da Sucursal de O jornal - Diá· 
rios Associados.- Vitória~ES: 

- Revisor da Imprensa Oficial - Vitória 
ES; 

- E.eQato~:._d_a_R~dio Espírito Santo; 
-Advogado da Federação da Agricultura 

-ES; 
-Chefe do Serviço Jurídico do Seryiço 

Social Rural- SSR, Rio de Janeiro e - - -
-Procurador Autárquico, concursado, do 

INCRA - Rio de Janeiro. 
Desempenhou, ainda, as seguintes funções 

públicas. - _ 
-Oficial de Gabinete do Governador do 

.Estado, 1954; ~ 
- Chefe de Gabinete dõ Presidente: áo 

SSR- Rio de Janeiro; 
----:....:secretáno de Estado para Assuntos do 
Gabinete Civil do Governo do Estado doEs
pírito Santo, 1968-1970; 

- Diretor da Federação de Agricultura do 
Estado do Espírito Santo; Cã.rgo eletivo; 

- Diretor-Secretário ·da ConfederaÇão 
Nacional da Agricultura (5 mandatos de 3 
anos cada)_,_~_!g~ eletiv~- -~- _ . 

- Presidente da Campanha Nacional de 
Escolas da Comunidade (CNEC), cargo eleti

. vo, 19~6-1970; 

-Assessor Especial do Ministro da Agri· 
cultura, 1975: Representante da CNA juntQ 
à Conferência da FAC (Itália. 1975), por ato 
do Sr. Presidente da República; 

..--Diretor do IBC, tehdo exercido a Presi
dência, em substituição ao titular, 1975-1977; 

- Diretor do Banco do Estado do Espírito 
Santo- BANESTES, 1978; 
-Na condição de Vice-Governador, exer~ 

ceu as seguintes funções_: · 
- Coordenadoria da Comissão Estadual 

de Energia. 1979; - · 

··- --·---·~-------~~-~~~~~~-
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-Supervisor da Junta Estadual de Pç:~lítica 
l!fàfarial.~ Decreto n' 1.387/1980; 

- Supirvisor aas Eiitfd:iides lndireta~ -da 
Administração Estadual: 

-Ministro do TribUnal Supei-ià! do Tfa- · 
\>alho: 

-Membro do Conselho da Ordem do Mé
rito Judiciário do Trabalho. 

São os seguintes os princípaiS mandatos 
eleitorais exercidos pelo indicado: 

-DeputadoEstadual,l967-1971; 
' -Deputado Federal.1971·1975: 

- Více:PreSidente da Cómissão de Rela
ções Exteriores, 1972, cargo eietiVo:;. . , 

- Terceíro Secretário da Câmara dos De
putados;. 

- VIce-Goverilador do Estado do Espínto 
Santo; 

-Deputado Federal, 1983·1987 e 
- Vice-Presidente da Comissão de Rela-

ções Exteriores, cargo eletivo, segunda vez, 
1984. 

Cumpre assinalar, ainda, que o Dr. José 
Carlos da Fon~Ca integrou uma série de mis
sões no exteriot, dentre as quais: 

-Viagem à Alemanha à convite do res
pectivo Governo integrando um grupo· de 
parlamentares da Assembléia LegiSlativa do 
Espírito Santo, para visitar o Parlamento 
Alemão,l976; viagem ao Oriente, convidado 
pelos Governos da Coréia, Formosa e Japão, 
para visitar os parlamentos daqueles países, 
1973, viagem oficial à China Continental, 
1984, e viagem oficial á Iugoslávia, Romênia 
e Hungria 1985, tendo recebido uma série 
de condecorações nacionais e estrangeiras. 
cabendo destacar: 
· -Ordem do Rio Br'anco, no grau de Gran~ 

de Oficial1973; 
-Ordem do Mérito JudiciáriO do Traba~ 

lho, no grau de Grã-Cruz -Tribunal Supe
rior do Trâ.balho, 1987; 

-Ordem do Mérito Judiciário Militar
Superior Tnõimal Militar, 19.89; 

-Ordem do Mérito das Forças Armadas, 
no grau de Comendador; . 

- Medalha do Congresso Federal da Re~ 
pública Socialista da Romênia, 19S4: 

-Medalha da República Federativa So~ 
cialista da Iugoslávia, 1984; 

-Medalha do Congresso Federal da Hun
gria, 1984. 

Tendo em vista a natureza da matéria ora 
apreciada, não cabe aduzir outras conside
rações no âmbitO deste Relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Em discussão. (Paus_a) 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Pre· 
sidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dOr Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEV1DES -Já que 
V. Ex~ está instalando a audiência pública 
com a presença do candidato José Carlos da 
Fonseca, aO invés de inquiri-lo, eu apenas 
queria prestar meu testemunho de admiração 
ao Dr. José Carlos da Fonseca que, como 

' r~?presentante do QOVO capixaba na Câmara 

dos Deputados e, sobretudo, como jurista 
dos mais eminentes que é do Tribunal Supe· 
rioi do Trabalho, S. Ex•, nas duas funções 
de representante do povo e Ministro da mais 
aÚa Corte Trabalhista, sempre se Portou com 
a maiOr dignidade, merecendo, por isso, ~a 
n..obre iD.dicação, que s_egundo se espera. lia-'• 
verá ~ receber _o apoio indiscrepante deSta 
ComissãO' e, -a séguir,, do próprio Plenário 
do Senado Federal. 

Erà'o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

o·sR PRESID"ENTE-(Cid Sabóia de Car~ 
valho) - Já es.tá instalada a fase de inqui
rição. Pergunto aos Srs. Senadores se querem 
fazer alguma pergunta. ao .indicado? Talvez 

.nãO Seja necessário, porque é um nome muito 
conhecido. 

Trata-se de uma recondução. 
Passa-se a votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
Os Srs. Senadores Leite Chaves e Olavo 

Pires serão os esctutiiiadores. (Pausa) 
Votaram SIM 13 Srs. Senadores. 
Foi aprovado o nome. (Palmas) 
Passa-se ao item n~ 3: 
Mensagem n9 120;de 1990·, do Senhor Pre-

sidente da República,. submetendo à aprova· 
ção do Senado Federal o nome do Dr. Fer· 
nando Villar, para compor o Tribunal Supe
rior do Trabalho, na vaga destinada a Minis
tro Classista Temporário. 

Com a palavra o nobre Senador Leite Cha
ves. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Pre· 
sidente, antes do nobre Senador Leite Chaves 
iníciãi o se-u relatório, ét.i. me permitiria suge
rir a V. Ex' o encaminhamento à Mesa, após 
esta reunião, dos processos agora votados, 
porque, existindo quorum, quem sabe. V. 
E.xt poderia conseguir da Mesa Diretora a 
inclusão na Ordem do Dia da se~ão de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho) -É o que estou providenciando, exa
tamente para esse fim. 

Vamos tentar aprovação pelo Senado Fe~ 
dera! dos três nomes, ainda esta noite. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR_ LEITE CHAVES -Sr~ Presidente, 
Srs. Senadores: (Lê o seguinte parecer) 

Esta Casa é chamada, atendendo a preceito 
coristitucional, a opinar sobre a recondução 
do Senhor Fernando \'ii! ar, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga desti~ 
nada a Ministro Classista temporário. 

Com efeit'o, dispõe o art. 111 da Consti· 
tuição, § 1?, que o Tribunal Superior do Tra
balho será composto de vinte e sete Minis
tros, escolhidos dentre brasileiros com mais 
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 
anos, nomeados pelo Presidente da Repú
blica, após aprovação pelo Senado Federal. 
Dep.tre esses, estabelece o inciso II que dez 
serão classistas Temporários, cóm r"epresen
tação paritária- dos trabalhadores e emprega
don~s. O Senhor Fernando Villar é indicado 

- para ocupar vaga OeStlnada a representação 

dos trabalhadores, para o triênio de 1990. a 
1993. 

De acordo com o Hcurriculum vitae" em 
anexo à Mensagem Presidencial, nasceu o Se
nhor Fernando Villar, em 30 de julho .de 
1948, em João Pessoa, Estado da Paraíba, 
filho de Israel Villar e Eulália Villar. 

Ê administrador de empresas, tendo se for
mado em Administração de Empresas pela 
Universidade Autónoma de João Pes'Soa, em 
dezembro de 1977; e em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Faculdade de Direito da mesm~ 
universidade, em juJho de 1987. _ _ 

O indicado é.funcionário do Banco do Es
tado da Paraíba S/ A, admitido em31 de julho 
de 1967; dentre os cargos que exerceu, cabe 
ressaltar: Vogal da2~ juntã de Conciliação e 
Julgamento de Joã.o Pessoa, de maio de 1979 
a junho de_l987; Suplente de Vogal da Junta 
de Recursos da Previdé-ncia Social; e Asses
sor para Assuntos Sindicais junto ao Gabi
nete do Governador do Estado da Paraíba 
de 1978 a 1979. 

Foi eleito Conselheiro Representante da 
Comunidade junto ao Conselho Curador da 
Universidade Fê:deral da Parwba, tendo exer
cido o cargo de abril de 1980, a abril de 1982. 
Elegeu-se Presidente do Sindicato dos Em· 
pregados em Estabelecimentos bancários da 
Paraíba para o triénio 1982185, tendo, em 
virtude de reeleição. permanecido no cargo 

~ até 16 de junho de 1987. 
É ainda Presidente da Federação dos Em· 

pregados em Estabelecimentos Bancários da 
Parruba, não constando, do currículo em exa· 
me, a data em que ass~miu o cargo. 

Prova a documentação apresentada, que 
o inte:i:essado satisfaz o~ requisitos constantes 
do disposto no § 3~, do art. 693 da Canso~ 
lidação das Leis do Trabalho, ou seja, é brahl· 
leiro, de reconhecida idoneidade, está quite 
com o Serviço Militar e no gozo de seus direi
tos civis e políticos, contandó com mais de 
dois anos de efetivo exercício da profissão 
e tendo desempenhado cargo de represen· 
tação profissional. 

Tendo em vista a natureza da matéria ora 
apreciada, nada há a aduzir no âmbito do 
presente relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Em discussão o parecer. (Pausa) 

Instala-se a fase de inquirição. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a inquirição. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car-
valho) - Passamos â votação secreta. 

Os Srs. Senadores já podem votar (Pausa) 
Está encerrada a votação. 
Designo escrutinado.res os Srs. Senadores 

Chagas Rodrigues e O lavo Pires. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho) -Por 13 votos, foi aprovada a indica
ção e, assim, será reconduzido ao Tribunal 
Superior do Trabalho o Dr. Fernando Vil!ar. 

Revelado este resultado, está encerrada a 
reunião, convocando outra ordinária para 
quinta~ feira. 

Esta -encerrada a reUriiãO. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 69• SESSÀO, EM 4 DE 
JUNHO DE 1990 

LI-ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2. I - Discursos dO Expediente 

SENADORES HUMBERTO LUCE
NA, POMPEU DE SOUSA, MAURO_ 
BENEVIDES e MAURÍCIO CORRÊA 
-Falecimento do jornalista Edilson Cid 
Varela, superintendente dos Diários e 
Emissoras Associadas no Distrito Fede
ral. 

O SR. PRESIDENTE- Associa-se às 
homenagens prestadas em nome da Mesa. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão do Congresso 

Nacional, a realizar-se amanhã, às 18 ho· 
rase 30 minutos, com Ordem do Dii que
designa. 

1.2.3 - Mensagem do Senhor Presiden
te da República 

- N" 131/90 (n" 449/90, na origem), 
pela qual o Presidente da República co
munica que se ausenta hoje do Pafs para 

SUMÁRIO 
participar, em Assunção, Paraguai, das 
solenidades comemorativas do centenário 
do sistema interamericano e dos atos inau
gurais do vigésimo período ordinário de 
sessões -da Assembléia Geral da Organi· 
zac;ão dos Estados Arileticanos. 

1.3- ORDEM DO DIA 

CUmprirrientÕ-do disposto no art. 216, 
§ 1'', do Regimento Interno com relação 
à- Ministra de Estado da Economia, Fa· 
zeilda e Planejament.o, Dr• Zélia Maria 
Cardoso _de Mello. Usam da palavra na 
discussão da matéria, após a leitura do 
A viso n" 432/90, da Ministra da Econo
mia, os Srs. Jutahy Magalhães, Jamil 
Haddad, Jarbas Passafinho e José lgnácio 
Ferreira. 

1.3.1 - Suspensão, às ·18 horas e 17 
minutos, e reabertura da sessão às 14 ho
ras e 20 minutOs do dia seguinte 

:1.3.2- Requerimento 

- N\' 138/90, de autoria do Sr. Senador 
Mauro Benevides e outros Sr~. Senadores 
de homenagens de pesar pelo falecimento 

-do Senador Luiz Vüma Filho. Aprovado, 

aj)õs-lisãrem da palavra os Srs. Mauro 
Benevides, Jarba'i Passarinho, Odacir 
Soares, João Menezes, Francisco Rollem
berg, Humberto Lucen,a, Mata Machado, 
Fernando Henrique Cardoso, Mário 
Maia, Cid Sabóia de Carvalho, Pompeu 
de Sow;a, Aureo M_eHo, Afonso Arinos, 
José Agripino, Jutahy Magalhães, Ney 
Maranhão, Mário Covas, Roberto Cam
pos, tendo a Presidência se associado ãs 
homenagens, em nome da Mesa. 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a 

realizar-se amanhã, às 14 horas e 20 minu· 
tos,- deStinada a Cumprir o disposto no 
art. 216, §lu do Regimento Interno, com 
relação à Ministra de Estado da Econo· 
mia, Fazenda e P\anejamento, Dr· Zélia 
Maria Cardoso de Mello._ 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- MESA DJRETORA 

3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

4 - COMPOSIÇÀU- DAS COMIS· 
SÕES PERMANENTES 
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Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor AdministrJitivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto , 
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Ata da 69~ Sessão, em 4 de junho de 1990 
4~ Sessão Legislativa-Ordinária,~ da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva, 

Divaldo Suruagy e Pompeu de Sousa 

AS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESEN
TES OSSRS. SENADORES: 

MárioMaia-AureoMello-OdacirSoa
res .....;.... João Menezes - Almir Gabriel -
Jarbas Passarinho- Moisés Abrão- Anto
nio Luiz Maya- João Castelo --Alexandre 
Costa - João Lobo - Chagas Rodrigues 
-Hugo Napoleão - Afonso Sancho -
Mauro Benevides -Carlos Alberto -José 
Agripino- Lavoisíer Maia- Humberto Lu
cena - Ney Maranhão - Divaldo Suruagy 
- Francisco Rollemberg - Lourival Bap
tista - Jutahy Magalhães·- José.lgnácio 
Ferreira- Gerson Cama ta -João Calmon 
-Jamil Haddad- Nelson Carneiro- Ma
ta-Machado - Alfredo Campos - Severo 
Gomes -Mário COvas - Mauro Borges -
lran Saraiva-Pompeu de Sousa-Maurfcío 
Corrêa - Meira Filho -Mendes Canale -
Wilson Martins - Leite Chaves - Affonso 
Camargo- Dirceu Came:iio--::::...:..}ol'elson We
dekin - Alberto, Hoffmann - José Paulo 
Bisol- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~A lista de prçsença acusa o compareci
mento de 47 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

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

O SR. HUMBERTO LÚCENA (PMDB
PB. Pronunéia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senado.r~. venho trazer ao 
Plenário do Senado a manifestaçáo do meu 

mais profundo pesar pelo falecimento ocor
rido ontem, nesta cidade, do jornalista Edil
soo Cid Varela, Superintendente dos Diários 
e Emissoras Associadas no Distrito Federal. 

-Falar sobre Edilson Cid Varela é fala-r so~ 
bre um pioneiro dos idos çje 1958. Ele veio 
para cá, já então na sua condição de Super· 
visor dos Diários Associados em Campos, 
Juiz de Fora, Natal e Goiânia, para, em Brasí
lia, trazer o apoio e __ a solidaríedade daquele 
Grupo, fruto do gênio criador de Assis Cha
teaubriand, ao projeto de edificação da nova 
Capital, uma das maiores inspirações do 
grande e inesquecível brasileiro que foi o ex
Presidente Juscelino Kubítschek de Oliveira. 

Mas, antes de chegar a Brasflia, Edilson 
Cid_ Varela teve uma _participação ativa na 

-área de comunicação social, a qual se iniciou 
no Noroeste. 

Fílho do Rio Grande do Norte, em Natal 
dirigia o Diário de Natal e a Rádio Poti; em 
1956, o nosso querido Companheiro, Sena
dor João Calmon, Presidep.te do Condomínio 
Adonário dos Diários e Emissoras Associa
das, com sede no Rio de Janeiro, convidava-o 
para se transferir para o Río de Janeiro, onde 
assumiu a supervisão a que me referi há pau
~· em Campas·, Juiz de Fora, Natal e Goiâ
nta. 

Nessa época, as obras de construção de 
Brasilia iniciavarrl-s-e. E Edilson Cid Varela, 
que antes já havia prestado inestimáveis ser
viços ã imprensa falada, escrita e televisada 
em todo o Brasil, se desdobrou .aa nova Capi
tal, sob o comando de João Calmou, e tendo 
aç seu lado companheiros como Jairo Vala
dares, Ari Cunha e outros. Entregou-se a 
ele à árdua _e _desafiante tarefa de assegurar 
a Brasília, rio dia da sua inauguração, a entre
ga à contuhidade local de dois veículos que 
se tomaram o maior suporte da comunicação 

----------· -··---~ 

social do Distrito f"edefal, justameiúe o Cot'· 
reio Braziliense e a TV Bras!lía, que, rieste 
ano de 1990, completam, exatamente, com 
ª-jovem cidade de Juscelino, 30 anos de ida~ 
de. 

A luta que os Diários Associados enfren
taram para atingir esse objetivo, aliás, um 
compromisso com o Presidente Juscelino Ku
bitschek, foi das maiores. E no momento em 
que falo em m~u nome pessoal, tenho a certe
za de que, ao exaltar a memória de Edilson 
Cid Varela e ao deixar em ata, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, um voto de saudade â sua 
esposa, represento, também, o sentimento 
de todo o Senado. 

O Sr. João Calmon- Permite-me V. Er 
um aparte, nobre Senador Humberto Luce
na? 

OSR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. 

O Sr. Joilõ c3fmon - Nobre Senador 
Humberto Lucena, V. EX" já pertenceu à fa· 
mflia cívica de Assis Chateaubriand, sempre 
fie! ã inemória daquele eminente conterrâneo 
seu, que teria sido um grande homem, em 
qualquer pafs e em qualquer tempo. A home
nagem que V. Ex• presta ã memória de Edjl
son Cid Varela se justifica amplamente, por
que real_mente_ele_se deixou dominar por uma 
paixão total pela nova Capital, e se destacou 
com relevo singular, num esforço de implan
tação do Correio Braziliense, da TV Brasília 
e, posteriormente, da Rádio Planalto. Neste 
dia em que todos nós que perteccemos ao 
Grupo dos Diários Associados, grupo que 
tem a marca da perenidade, apesar de alguns 
sórdidos golpes que sofreu 'ª-o longo de toda 
a sua existência, lembro-me de uma das frases 
prediletas de Assis Chateaubriand, quando 
mOrreu um grande amigo seu, uma figura, 
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notável da vida pública do nosso País, para~ 
fraseando Assis Chateaubriand, eu diria: 
"Não choremos a morte de Edilson Cid Vare
la, cantemos a sua glória". Muito obrigado, 
nobre Senador Humberto Lucena, pela opor
tunidade que me oferece para juntar a minha 
palavra à sua de paraibano, à sua palavra 
de devoto da memória de Assis Chateau- _ 
briand, no momento em que todos estamos 
mergulhados na mais profunda dor pelo fale
cimento desse primoroso ser humano que foi 
Edilson Cid Varela. 

OSR. HUMBERTO LUCENA- Ninguém 
melhor do que V. Ex', nobre Senador João 
Calmon, para proferir as palavras que acabo 
de ouvir, porque V. Ex~, mais do que qual
quer um de nós, conhecia, nos seus mínimos 
detalhes, toda a carreira de Edilson Cid Va
rela. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por uma 
ironia do destino, o corpo de Edilson Cid 
Varela está sendo velado, hoje, justamente 
no novo edifíciO:..sede do Correio Braziliense, 
que ele pretendia in-aUgurar,- nos próximos 
dias, em Brasma. 

Na verdade, para quem como eu e outros 
que aqui também chegaram nos idos de 60, 
acompanhando o ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, e· hoje vivems o dia
a-dia desta cidade -o seu processo de cresci
mento-, podemos testemunhar, sem dúvi
da, que a presença de Edilson Cid Varela 
era constante em todas as grandes ·reuniões 
sociais da Capital Federal. Nunca compareci 
a uma solenidade, a uma recepção u~a em
baixada estrangeira, para a qual fosse convi
dado por autoridades superiores ou por re
presentantes diplomáticos de outras nações, 
que lá não enc_ontrasse, ao lado de sua esposa 
e D. Nita, o inesquecível Edilson Cid Varela, 
a cumprimentar a todos, com aquela sua co
nhecida lhaneza de trato, sempre a trocar 
idéias com o objetivo de se fazer sempre pre
sente à vida nacional e à vida de Brasflia. 
Brasília ficou menor sem Edilson Cid Varela. 
O vaziO que a sua morte nos traz será sentido 
não somente por nós que fazemos o Senado, 
a Câmara dos Deputados e o Congresso Na
cional, mas também por aqueles que repre
sentam os mais diversos segmentos da socie
dade local, sobretudo os que se dedicam à 
digna e nobilitante profissão de jornalista, 
seja da imprensa escrita, fala9a ou televisada. 

Concfuo, Si'. Presidente, Srs. Senadores, 
deixando, nestas palavras, a minha mais sin
cera homenagem põstuma ao inesqueCível 
jornalista e grande batalhad_or, pelas boas 
causas de Brasília e do Brasil, Edilson Cid 
Varela. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O nobre Senador Mauro Benevides já ha
via pedido a palavra. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Eu a havia pedi
do antes de S. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nelson' Carneiro) 
-V. Ex• tem razão. Já havia pedido antes. 

De modo que, no duelo, V. EX" é um Repre_~
sentante do Distrito Federal, onde viveu e 
faleceu o Dr. Edilson Cid Varela. Assim, com 
a concordância dó nobre Senador Mauro Be
nevides, dou a palavra a V, Ex~ 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronimcía o segUinte discurso.) -Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, não quero invo
car nenhuma ·precedência para homenagear 
Edilson Cid Varela que não a de seu colega. 
E nesta condição é que apresentei-me hoje 
cedo,_ ao tomar conhecimento do seu faleci
mento pelo jornal matutino da TV Brasília, 
o "Telemanhã", a ir ao seu velória, justa
mente no edifício-sede do Correio Brazilien
se, que ele criou nesta cidade e que seria 
inaugurado nos próximos dias, o qual já ti
nha, premonitoriamente, o seu próprio no
me: "Edifício Edilson Cid Varela". 

Na verdade, curvei-me à precedência de 
nosso colega, o eminente Senador Humberto 
Lucena, pelo seU -títulO de-ex-Presidente des
ta Casa, e candidatei-me a falar, logo em 
seguida, para dar o meu pequeno testemunho 
e prestar a minha homenagem pessoal e em 
nome do meu Partido, o Partido da Social 
Democracia Brasileira; que estou certo, neste 
ponto, sou acompanhado por todos os emi
nentes colegas que compõem este Partido e 
que aqui tenho, à minha direita, o nosso com
panhciiro.Vice-Líder e Líder em exercício 
neste momento, o Senador Chagas Rodri
gu_es. 

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

O SR. POMPEU DE SOUSA- Com muita 
honra, nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Pom
peu de Sousa, V. Ex~ realmente fala, nesta 
hora, em nome de toda a Bancada do PSD B, 
a qual pertence, abrilhanta e honra. Estou 
cefto de que, falando em nome de nossa Ban
cada, apoiando o requerimento e ao asso
ciar-se às h_omenagens justas prestadas_ ao 
ilustre jornalista, de grande espírito público, 
que; foi Edilson Cid Varela, V. Ex• fala tradu
zindo também os sentimentos de todo o Sena
do e de toda a população do Distrito Federal, 
que sempre reconheceu em Edilson Cid Va
rela um dos dedicados homens de Brasília 
a serviço de toda a comunidade brasiliense. 

OSR.POMPEUDESOUSA- Muitoobti· 
gado, nobre Senador Chagas Rodrigues, pelo 
endoss-o que V. Ex' traz ao meu discurso'! · 

Na verdade. fiquei profundamente como
vido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao to
mar conhecimento_ hoje, ao amanhecer, da 
niõrte de Edilson Cid Varela. E, em inconti
nenti, lá fui pre.<;.tar minha homenagem pes
soal e a do meu Partido, na figura dos seus 
companheiros de trabalho e especialmente 
na de sua esposa, hoje viúva e-, ao mesmo 
tempo, recordar e sentir-me realmente muifo 
emocionado, porque Edilson Cid Varela foi 
aqui, nesta cidade de Brasília, um precursor, 
um pioneiro, unia espécie de patrono da co
municaçáo social, de vez que, discípulo do 
Mestre Assis.Chateaubriand, para aqui veio 

e aqui instalou, implantou, simultaneamente, 
com a própria Criação da cidade, no dia mes
mo em que a cidade era fundada, o Correio 
Braziliense, e a TV Brasília. Portanto, im
plantou, ao mesmo tempo, o jornalismo grá
fico e o jornalismo eletrónico. 

Com aquela figura, ao mesmo tempo enér~ 
gica e doce, de um convívio ameno e discreto, 
Edilson Cid Varela era, eminentemente, um 
líder silencioso, tranqüilo, sereno e um capi
tão, um comandante de equipe que, -segura
mente, deu ao jornalismo, ã comunicação so
cial, nesta cidade, a sua dimensão, que hoje 
está presente em todo o Brasil, daqui nascida 
e daqui propagada pelas ondas sonoras e vi
suais da televisão, do rádio e nas páginas do 
seu jornal. 

O Sr. Jarbas Passarinho-- Permitf:-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador Pompeu de 
Sousa? 

O SR. POMPEU DE SOUSA'- ~Com muita 
honra, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr- Jarbas Passarinho- Ouço o elogio 
que V. Ex' faz, nesse panegírico de Edilson 
Cid V areia, tomado da mesma comoção que 
V. EX"' Se deixou tomar, porque conheci a 
ele exatamente já em 1967, quando cheguei 
aqui, e ·eu vinha de uma certa passagem pela 
redação dos Associados no Pará, tanto que 
ainda agora me cumularam de homenagem, 
fazendo-me Vice-Presiçlente da Fundação 
Assis Chateaubriand. Uma.das.últimas vezes 
que vi Edilson, já ele estava alquebrado_,_ e 
ele sempre cobrava de mim por eu não ter 
mais escrito os artigos dominicaiS para o Cor
relo Brazillense. V. Ex~ acabou de citar algu
mas das características da personalidade dele: 
a discrição, um homem discreto, tranqúilo, 
sereno. Eu não o conheci, como V. Ex~,como 
administrador; mas, comparando exatamen
te o Correio Braziliense do início da vida de 
Brasi1ia com o' Corre-lo -Brãzili"e-nse de hoje, 
o que se verifica é que, como administrador, 
ele deve ter sido_ também muito bem suce
dido, porque este jornal, hoje, é de leitura 
obrigatória de todos os brasilienses que aqui 
se encontram. Sempre vi nele a figura do 
jornalista que desmente aquele estereótipo 
que se faz a respeito do jornalismo de aven
tura, do jornalismo de escândalos, ele, ao 
contrário, sempre me pareceu um homem cu
ja serenidade, a que V. Ex• se reportou, era 
uma das marcas distintivas do seu caráter. 
Gostaria que V. Ex~ acolhesse o meu apafte 
como integrando o seu discurso nessa home
nagem que é devida não apenas de maneira 
formal, ao contrário, é devida integralmente 
àquele que soube ser um jornalista de primei
ra categoria e um homem exemplar na sua 
conduta pessoal. Peço a V. Ex' que receba 
este aparte e, na figura de nosso Colega João 
Calmon, que faz parte dos Associados tam
bém S. Ex• se sinta parte da homenagem final 
que estamos prestando a Edilson Cid Varela, 
que era um dos seus gra~des amigos. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - O aparte 
de V. Ex•, nobre Senador Jarbas Passarinho, 
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só enriquece o meu discurso e o agradeço 
profundamente. 

Justamente agora, eu ia mencionar o nosso 
grande companheiro e colega João Calmon, 
que foi e continua a ser a projeção de Assis' 
Chateaubriand no tempo. Foi, realmente, o 
homem que deu expressão e corpo à obra 
de Assis Chateaubriand nos Diários Assocía
dos; e eu, como colega de profissão - de 
uma outra casa, de uma ca_sa modesta e pe
quenina, c.omo era o Diário Carioca, que, 
como costumo dizer, foi o último grande jor
nal de pequena empresa neste País-. acom
panhei e acompanho <J:té hoje, com a mesma 
admiração com que acOmpã.nl:tava Chateau
briand, o seu grande discípulo aqui presente, 
que é João Calmon, ao mesmo tempo em 
que acompanhei a obra pioneira de Edilson 
Cid Varela. 

Hoje, Sr. Presidente, permita-me que 
acrescente apenas o seguinte: quando ouvi 
de manhã, bem cedo, _no Telemanhã, a notí
cia da '!Iorte de Edilson Cid Varela, voltei 
atrás tnnta anos, vivi o episódio de trinta 
anos, exatamente quando se inaugurou Brasí
lia, no dia 21 de abril. Faz trinta anos, um 
mês e alguns dias. Ao mesmo tempo em que 
se inaugurou Bras!Tía, nasceram Correio Bra
ziliense e a TV Brasflia. O espírito criador 
de Assis Chateaubriand mandou para cá, ata
vés de João Calmon, o espírito realizador 
de Edilson Cid Vare-la. Lembro-me muito 
bem daquele dia ' : .tórico de 21 de abril de 
1960. Naquele ·.:,~, assisti à criação dos dois 
veículos: à primeit~drànSmlSs.ãO da TV Bfa
sJ1ia e à rodagem inicial do Correio Brazi
liense, e, naquele instante, além de Edilson 
Cid Varela e João Calmon, estavam ao meu 
lado dois amigos inesquicfveis: Juscelino Ku
bitschek e Assis Chateaubriand. 

O Sr. João Calit10n- Permite-me um apar
te, nobre Senador Pompeu de Sousa? 

O SR. POMPEU DE SOUSA-· Com muita 
bonra, nobre Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmo o- Nobre Senador Pom
peu de Sousa, em nome da faml1ia cívica de 
Assis Chateaubdand, desejo transitfi ã V. 
EX" e ao nosso irmão, o eminente Senador 
Jarbas Passarinho, que foi o fulgurante edito
rialista do nosso matutino paraense A provín· 
cia do Pará, esta homenagem à memória do 
primoroso ser humano que foi Edilson Cid 
Varela, que ontem partiu para a eternidade. 
V. Ex~, por pouco, não particiPou de um arro
jado projeto de Assis Chateaubriand, que foi 
a modernização de O Jornal, que era o órgão 
líder dos Diários Associados. V~ Ex• havia-se 
credenciado para essa tarefa, porque real~ 
mente realizou, ã frente da redação do Diário 
Carioca, uma proeza que consta em todos 
os livros sobre a históría da imprensa em nos
so País. Em suas palavras emocionadas, V. 
Ex- traduz toda a admiração da comunidade 
brasiliense e também desta Casa, onde bri
lhou intensamente a figura do genial parai
bano, que se destacou, apesar de suas breve 
passagem por aqui, com relevo realmente ex
traordinário. 

O SR POMPEU DE SOUSA- Onde não 
se·destacaria Assis Chateaubriand? 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Pom
peu de Sousa, Edilson Cid Varela estava pro
fundamente ligado a mim, porque fomos co
legas na Faculdade de Direito da então Uni
versidade do Brasil. Desde essa época até 
o -dia do seu falecimento, essa fraternidade 
não sofreu nenhum abalo. Quando o designei 
para dirigir a implantação do Correio Brazi
liense e da TV Brasília, Assis Chateaubriand 
ainda não estava inteiramente empolgado pe
la idéia da transferência da Capital do Rio 
de Janeiro para este Planalto Central. Só pos
teriormente e}e se apaixonou, como todos 
nós. por essa arrojada iniciativa. E foi, desde 
então, o candango mais apaixonado, mais ca~ 
rinboso, mais absorvido pelos encantos desta 
cidade, que já mereceu a consagração de uma 
homenagem da Unesco. Gratíssimo, nobre 
Senador Pompeu de Sousa, por essas pãlavras 
tão emocionantes que V. Ex~ profere neste 
dia de luto da famt1ia cívica de Assis Chateau
briand. Muito obrigado. 

o sli:l'OMPEÜ DE SOUSA - Grato sou 
eu a V. Ex', nobre Senador João Calmon, 
pelo aparte que realmente enobrece o meu 
discurso. a que V. E~ chama de comovente, 
não sei se estou comovendo, mas estou como
vido, profundamente comovido. 

Ao lado de .Edilson Cid Varela, lembra 
V. Ex\ cQm quem me liguei tanto e até quase 
fomos companheiros, quando Assis Chateau
briand, já inválido, o encarregou de me atrair 
para os Diários Associados, V. Ex• me lembra 
a inesquedvel figura de seu fundador. 

Hoje, como disse, fui ao velório, provavel
rnepte não poderei ir ao enterro, porque esta
rei preso nesta sessão, e disse à viúva que 
assim aconteceria; mas não posso, Sr. Presi
dente, deixar de consignar, nos Anais desta 
Casa, o breve tel_egrama que passei às equi
pC:s, -!ãifto"-do Correio Braziliense como da 
TV Brast1ia, os dois veículos que ele criou. 
Passeio-o hoje de manhã cedo no seguinte 
teor: 

Às equipes do Correio BraziUense e 
da TV-Brasília. 

Recebam brilhantes colegas prezados 
amigas Correio Braziliense e TV -Brasília 
mais sinceras sentidas condolências fale
cimento nosso querido'i:.dilson Cid Va
!ela, inigualável pioneiro e patriarca ím
p!antação Brasl1ia duplo br:aço comuni
caçãO social-gráfico e eletrônico, através 
Correio BraziJiense e TV-Brasilia cujos 
lanç~mentos no hist9riço_ dia inaugura· 
ção Cãj:lital Rep~blica tive privilégio par
ticipar ao lado inesquecíveis amigos Jus
celino Kubitschek e Assis Chateabriand. 
Frate_rp_Q~ abraço velho colega Senador 
Pompeu de Sousa. 

Sr. Pre.si.dente, .. esta é realmente a.homenav 
gem deste velho jornalista de_m.ais de 52 anos 
de profissão, que vê, na morte de um compa
nheiro, mais um motivo de emoção e, nesta 
emoção, mais um motivo de.criaçáo, de gran
deza e de dignificação da nossa profissão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau· 
ro B_enevides. 

O SR. MAURO BE!'iEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, Brasl1ia perdeu, à noite de ontem, um 
dos propugnaçlores mais decididos de seu 
progresso e desenvolvimento. 

Refiio-me ao jornalista Edilson Cid Vare
la, Superlnten.dente dos Diários Associados 
no Distrito Federal e fundador da TV Brasília 
e do Correio Braziliense, que, durante trinta 
anos, dirigiu, com aprumo e dedicação exem
plares, os prestigiosos órgãos da imprensa da 
Capital da República. 

Nascido no Rio Grande do Norte -como 
destacou há pouco o Senador Humberto Lu· 
cena, ali dirigiu os jornais O Poti e A R.epú .. 
blica, tendo posteriormente se deslocado, a 
convite de João Ca!mon, para comandar os 
Associados_em .Campos, Juiz de Fora e Goiâ
nia, postos no desempenho dos quais revelou 
o seu__ talento, .dinamismo e competência. 

Recentemente, entregou à comunidade do 
DiStritO Federal a nova e portentosa sede do 
Correio Braziliense, corando os esforços de 
outros abnegados da empresa idealizada por 
Assis Chateaubriand, como Paulo Cabral de 
Araujo, Arí Cunha, Ronaldo Junqueira, Al
berto de Sá Filho, Evaristo de Oliveira, Mau· 
rício Direpi, dentre outfos. 

Na edição de hoje, o conceituadO veículo 
de comunidação abre espaços para registrar 
o falecimento de Edilson Cid Varela, com 
palavras tocantes, que servem para emoldu
rar a personalidade inconfundiível do ilustre 
extinto. 

O jornalista Arj Cunha, encimando a sua 
coluna diária, ressalta lapidarmente: 

"Doutor Edilson se vai, mas sua ban
deira:, sua Juia, continua, e nós que fica
mos sentimos, nas responsabilidades no~ 
vas, a necessidade de continuar seus pla
nos, suas lutas, dentro da empresa e na 
cidade. Não era um líder de arrebatar 
multidões, mas liderava com a bandeira 
do coração g_ue.no final da vida traiu 
o Sopro que lhe impulsionava o sangue. 

Vai-se um amigo. Fica uma obra .. E 
seus caminhos serão seguidos", 

Já o Editor-Geral Ronaldo Junqueira des· 
taca de forma comovente e sentida: -

"O jornalismo brasileiro está mais po
bre, a cidade, mais triste. Os amigos es~ 
tão mais sós. 

Restam as palavras, a obra e o exem
plo". 

A Bancada do PMDB associa-se ao imenso 
pesar da sociedade brasiliense pela morte de 
Edílson Cid Varela, e o faz rendendo sincera 
homenagem de reverência à sua memória im
perecível, 

O Sr. Áureo Mello -Pennite V. Er um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo 
o aparte ao eminente Senador Áureo Mello. 



~Junho .de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . Quarta-feira 6 2859 

O Sr. Áureo Mello- Apenas para apro
veitar a oportunidade do belo discurso de 
V. EX", para me associar também ao pesar, 
que é geral aqui, neste Plenário, pelo passa-. 
mento de Edilson Cid Varela. Era, antes de 
mais nada, um grande amigo de Brasi1ia e 
uma pessoa ·que aspirava ver um dia a demo
cracia chegar até nós, através de eleições no 
Distrito Federal. E o seu nome tantas vezes 
foi cOgitado, inclusive para postos eletivos. 
Quando, em legislatura anterior, apresentei 
emenda à Constituição de 1967, que então 
se estava elaborando, no sentido de que hou
vesse eleições no Distrito Federal, Edilson 
Cid Varela, Ari Cunha e este modesto repre
sentante do Estad_o do Amazonas, quantas 
vezes discreteamos, conversamos, debate
mos, e Edilson sempre foi favo!ável, naque
les dias, ao regime democráticO-ser também 
instalado no Distrito Federal, através de elei
ções. Era um homem puro, inatacável, gran
de amigo, inclusive, de todos os jornalistas 
e eu, como antigo secretário- do Jornal do 
Comércio, de Manaus, e locutor da Rádio 
Baré, ambo~ órgãos dos Diários Associados, 
me associo, plenamente, âs palavras de V. 
EX" e do pesar de todos_ os componentes da 
famliia associada brasiCeíra, pelo passamento 
do grande Edilson Cid Varela. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito gra
to a V. Ex•, eminente Senador Áureo Mello, 
que traz, com o seu aparte, a manifestação 
de solidariedade a esta homenagem que se 
presta, neste instante, a Edilson Cid Varela, 
e V. Ex" o faz destacando a presença de Edil
san Cid Varela na luta em favor da autonomia 
de Brasília e da suã estruturação democrá
tica, que se completará no dia 1 ~ de janeiro 
de 1991, c_om a posse daquefes que se elege
rem para compor a Assembléia Distrital na 
capital da República. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. E~ 
um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Com mui· 
ta honra, nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho - Senador Mauro 
Benevides, associo-me a esta justa e oportuna 
homenagem póstuma feita por V, Ex• a esse 
grande nordestino que foi Edilson Cid Vare
Ia. Realmente, ele tinha no sangue, corria 
nas suas veias o jornalismo puro, o jornalismo 
sério, o jornalismo de que o Brasil necessi
tava. Chegando aqui, logo nos prim6rdios 
de Brasflia, implantou o jornal dentro d.a Ca
deia Associados de Chateaubriand, e foi O 
primeiro jornal do Brasil que usou equipa~ 
menta moderníssimo, como seja, a compo
sição a frio e impressão em off set. Tudo isso 
é a demonstração do espírito empreendedor 
de um homem que agora perdemos do nosso 
convívio comum, Nobre Senador Mauro Be
nevides, V. Ex• está prestando uma grande 
justiça ao homem que todo o Bras_il, como 
disse o nobre Senador Jarbas Passarinho, ad~ 
mirava, pelo seu talento, pela sua força; pelo 
seu espírito de empreendedor. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Testemu· 
nho também a V. EX", nobre Senador Afonso 

Sancho, o meu reconhecimento por sua ade
são â homenagem póstuma que se tributa nes
te momento ao grande jornalista Edilson Cid 
Varela, que, como V. Ex', tinha a responsa
bilidade de dirigir uma eritpres_a jornalística 
-ele, o CorreiO-BraziJjense, e V. Ex\ a con
ceituada Tribuna do Ceai-á, que se edita na 
Capital de nosso Estada. 

O sr·.- João Castelo - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. MAURO BENJlVIDES- Pois não. 

O Sr. João Castelo- Nobre Senador Mau
ro Benevides, quero, em rápidas palavras, 
deixar, através deste aparte ao seu discurso, 
o testemunho de uma pessoa que, ao chegar 
a Brasma para exercer o primeiro mandato, 
cOmo eu, há 20- anos, conheci, naquela oca
sião, Edilson Cid Varela. Homem afável, 
muito síncero, de bom caráter e, sobretudo, 
sério na sua profissão, o que dignifica aquilo 
que chamo do celeiro da Cadeia dos Diários 
Associados, que foi em tão boa hora, implan
tada por Assis Chateaubriand. Composta por 
grandes homens que ainda lá estão por outros 
mais novos que surgirão, Calcados até mesmo 
no exemplo dele e de tantos outros que eno
brecem a Cildeia Associada, quero dizer a 
V, Ex~ que Edilson Cid Varela fará falta; 
fará falta po-rque, sem dúvida alguma, ele 
já havia sido_ incorporado ao Patrimônio de 
Bras11ia. Era uma figura extremamente hu
mana e inconfundível, sobretudo pelo trato 
e pelos interesses que dedicava à vida desta 
cidade. Aqui fica, em meu nome pessoal, em 
nome de minha família e, principalmente, em 
nome _9o pOV() maranhense, que represento 
neste CongresSo, nOsSo sentimento de pro
fundo pesar por esta Perda irreparável para 
a fami1ia Associada e para o jornalismo brasi-
leiro. ----

OSR. MAUROBENEVIDES- Muitogra· 
to_ a V. Ex·, nobre Senador João Castelo, 
qve expressa, neste instante, seus _sentimen
tos, áe sua família e o do_ glorioso Estado 
do Maranhão, relembrando, como o fez, o 
fato de que se abre no jornalismo brasileiro 
e, de forma particular, em Brasília, lacuna 
impreenchível com o desaparecimento, on
tem ocorrido, do grande brasileiro Edilson 
Cid Varela. 

O Sr. João Calmou- Nobre Senador Mau
ro Benevides, permite·l_Il~ _v:_ E_~ u_!ll_ aparte? 

O SR. MA.URO BENEVIDES - Concedo 
o iparte ao emiri.ente Senadõf-lOãOCilmon, 
já citado por mim neste pronunciamento, ve
lho e dedicado amigo de Edilson Cid Varela, 
a quem confiou, nâ estrutura dos Diários As
sociados, o desempenho de importantes posi
ções, em Campos, em Juiz de Fora, em Goiâ
nia e em outras cidades do País, onde Edilson 
Cid Varela teve oportunidade de pontificar 
cotllo jornalista dos mais criteriosos e bri
lhantes. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Mau
ro Benevides, V. Ex• já destacou, com ex
traordinária feliCidade, a obra imperecível de 
Assis Chateaubrind, em todo o Brasil, dando 

ênfase especial â implantação na nova Capital 
do Correio Braziliense, da TV Brasma·e da 
Rádio Planalto. A perda de Edilson Cid Va
rela já foi profundamente lamentada neste 
inicío de sessão do Senado Federal. Resta
nos um consolo: Edilson Cid Varela partiu, 
mas no seu lugar continua trabalhando, com 
a maiQr dedicação, com o maior devotamen
to, com um patriotismo inexcedíveJ, um gru
po que realmente representam, uma equipe 
de extraordinário valor, de excepcional Qevo
tamento à causa pública. V. Ex~, que é unla 
das vozes mais autorizadas no Ceará, sabe 
que continuarão a obra de Edilson Cid Vare
la, no Correio Braziliense, dois conterrâneos 
seus: Paulo Cabral de Araújo -o atual Presi
dente do Condomínio Acionário dos Diários 
e Emissoras Associadas, e Ari Cunha, outro 
cearense de boa cepa, que vão garantir não 
apenas a continuidade dessa obra como a sua 
consolidação vada vez mais importante. Ope
ram, também no Correio Braziliense, com um 
devotamento inexcedível, Ronaldo Junquei
ra -o Editor-Geral do nosso matutino; Al
berto Sá, membro do Condomínio Acionário 
dos Diários Associados; Jairo Valadares
Diretor da TV Brasília, desde os primeiros 
dias de sua implantação e Maurício Dii'epi. 
Esse grupo, juntamente com todos os demais 
servidores da causa dos Diários Associados, 
essa comunidade deixa~nos tranqüilos em re
lãção â OOntiiillãÇ-ãO da obra iniCiã.da por Assis 
Chateaubrind, realmente imperecível, e con
tinuará consagrando-se de corpo e alma à 
defesa dos melhores interesses do Distrito 
Federal e do Brasil. Muito obrigado, nobre 
Senador Mauro Benevides, por seu belo pro
nunciamento que tanto nos comove. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se· 
nadar João Calmon, se neste Plenário são 
muitos os amigOs que privavam da amizade 
pessoal de Edilson Cid Varela, sem dúvida 
alguma, V. Ex• foí dentre eles, o que mais 
se identificou com esse jOrnalista, pelos vín
culos do interesse jornalístico e empresarial 
e, sobretudo, pela afeição que os vinculava 
e que sinalizou uma amizade construída ao 
longo de várias décadas. O testemunho de 
V. Ex•, neste_ instante, faz com que admire
mos aindá. mais aquele homem que marcou 
a sua presença na vida de BrasJ1ia, lutando 
de todas as formas para que construíssemos 
esta cidade, sonho de Juscelino Kubitschek, 
e que se tornou, em tão breve espaço de_ tem
po, tfma autêntica realidade. 

Há poucos instantes, o eminente Senador 
Áureo Mello lembrava também a participa
ção de Edilson Cid Varela nas lutas em favor 
da autonomia da Capital da República e da 
consolidação de toda a estrutura democrá
tica. Foi, sem dúvida, um grande brasileiro, 
eminente Senador João Calmon, que V. Ex~ 
conheceu tão bem e nos pode oferecer agora 
uma manifestação significativa da sua admi· 
ração e respeito ao ilustre extinto. 

O Sr. Diva! do Suruagy - Permite~me V. 
Ex~ um apane? 
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O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo 
o aparte ao eminente Senador Divaldo Su
ruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Não tive o privi· 
légio de conhecer de perto o jornalista Edil
san Cid Varela como tantos outros Senadores 
que aparte aram V. Ex• e que homenagearam 
a memória desse grande homem de imprensa. 
Mantive com Edilson Cid Varela encontros 
sociais. Conhecemos a sua vida, coohecemos 
a sua obra, náo podia deixar de admirá-lo 
e de respeitá-lo. A razão maior do meu aparte 
é que Alagoas não poderia estar ausente das 
homenagens q\.te são prestadas à memória 
desse homem que dignificou a imprensa bra
sileira. Em nome do povo de Alagoas, que 
tenho a honra de representar nesta Casa, 
agrego ao discurso de V. Ex· as condolências 
do povo alagoano a esse homem que deve 
!l-er uin modelo de exemplo para todos os 
seus Colegas. 

OSR. MAURO BENEVÍDES- Muito gra
to a V. Ex', eminente Senador Divaldo Su
ruagy, que, através do seu aparte, expressa 
a solidariedade do povo alagoano ao pesar 
da comunitiade brasiliense e de todo o Sena
do Federal, pelo desaparecimento, ontem 
ocorrido, do grande jornalista Edilson Cid 
Varela. 

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

O SR- MAURO BENEVIDES -Concedo 
o aparte ao eminente Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Solidarizo-me com 
V. Ex• quando registra o falecimento desse 
grande jornalista, desse grande homem de 
imPrensa, e também grande empresário da 
imprensa. Esta foi uma das características 
marcantes de Edilson Cid Varela, ou seja, 
o seu caráter empreendédor, a sua visão e.tp. • 
preendedora, porque conseguiu implantar, 
em Brasília, um jornalismo moderno, consti
tuído de um parque gráfico moderníssimo, 
conforme muito bem frisou o Senador Afon
so Sancho. Edilson Cid Varela conseguiu 
aliar, ao fato de ser um homem de jornal 
ou de ser um jornalista, exatamente isto que 
registro agora, de ser também um emprçsário 
conn•1São-moderna. E a maior demonstração 
disto foi exatamente o que conseguiu implan
tar, com o seu denodo, com a sua dedicação 
e com a sua visão, Ufl! jornalismo moderno 
no Distrito Federai. Fui também, durante 
muito- tempo, repórter dos Diários Associa
dos no Estado do Pará, e nessa época, tive 
o privilégio de trabalhar sob a direção-geràl 
do eminente Senador João Calmon e, em Be
lém, com o saudoso Frederico Barata. De 
modo que, como egresso da Casa Associada, 
quero trazer também a minha palavra de soli
dariedade ao registro que V. Ex• faz, levando 
a minha palavra à Famflia enlutada - sua 
esposa e parentes mais próximos. É uma per
da lamentável para a cidade, lamentável para 
o País, porque- perderilos um grande brasi
leiro, um grande jornalista e um gran4e em-

presário. Era o registro que eu gostaria de 
fazer no discurso de V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso 
a V. EX", nobre Senador Odacir Soares, o 
meu agradecimento pela manifestação de 
apoio e de solidariedade à homenagem que 
se presta, neste instante, a Edilson Cid Vare
la. V. Ex• fez questão de ressaltar as quali
dades excepcionais desse grande jornalista, 
focalizando, de maneira particular, não ape
nas o brilho e o talento desse saudoso extinto, 
como igualmente a sua visão empresarial, a 
ponto de haver dotado BrasÍlia, há cerca de 
15 dias, da nova e majestosa sede do Correio 
BrazilienSe, órgão que tem funcionado pri
morosamente na Capital da República como 
um dos mais expressivos veículos de comuni
cação, e não apenas em Brasília, mas em todo 
o Território brasileiro. 

Muito grato a V. Ex~, eminente Senador 
Odacir Soares. 

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

O SR. MAiJifC,-BENEVIDES- Pois não, 
nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves- Não queria que V. 
Ex• concluísse a sua oração sem que eu incor
porasse também o meu aparte nessa homena
gem. Com o desaparecimento do jornalista 
Edilson Cid Varela, pessoa de nossa grande 
estima, o jornalismo morre uni pouco. Edil· 
son Cid Varela era um homem que se situava 
numa fase singular da atividade social; era 
jornaJista e empresário. o seu jornal é muito 
respeitado em Brasflia, em grande parte pela 
sua atuaçáo; é a sua própria imagem. Nunca 
vi esse jornal valer-se de sua influência para 
ser difusor de injúria, das inverdades ou de 
assaques gratuitos e constantes ao Congresso. 
Asseguro a V. Ex~ que o Correio Brazillense 
foi um veículo de grande importância na difu~ 
são dos trabalhos da Constituinte. Brasllia 
participou- efetivamente da Constituinte, 
também pela maneira como o Correio Brazi
liense divulgava as teses, divulgava as nossas 
discussões nesta Casa. De forma que me sin
to, hoje, profundamente chocado com a sua 
morte. Surpreso, dela tomei conhecimento 
através do seu próprio jornal, que lhe traça 
um perfil muito justo e lembra determinados 
fatos dos quais foi ele pioneiro, como ele 
mesmo conta, numa das entrevistas passadas. 
Assis Chateaubriand não acreditava em Bra
sília, riaquela fáse iniciai !nas, mesmo assim, 
ele demonstrou tamanha credibilidade que, 
mesmo contra a determinação de Chateau
briand, ele fundou o jornal nesta cidade. En
tão, a homenagem que V. Ex' presta é opor
tuna, é justa, e o Senado, em grande parte, 
é reconhecido ao esforço que fazia o Correio 
Braziliense, para que nós fôssemos màntidos 
numa instância de respeitabilidade alta, o que 
não fazem alguns outros jornais deste País. 

OSR- MAURO BENEVIDES- Nobre Se
nador Leite Chaves, ao focalizar a figura in
confund(vel de Edilson Cid Varela, V. Ex' 
realça a colaboração inestimável que o Cor-

reio Braziliense prestou na divulgação dos tra· 
balhos de elaboração constitucional. Quando 
mal raiava o dia, recebíamos, em nossas resi
dências, um exemplar do Correio Braziliense 
trazendo os debates que, na noite anterior, 
haviam sido travados no plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte. Eram teses, 
eram propostas, eram formulações do maior 
interesse para a vida política_, eco.nômica e 
social do País; que o Correio Braziliense, diri· 
gido por Edilson Cid Varela, fazia questão 
de divulgar para conhecimento dos habitan~ 
tes de Brasília e de outras cidades onde circu~ 
la esse importante órgão da imprensa brasi
leira. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite-me 
V. EX" um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo 
o aparte ao eminente Uder José Ignácio Fer
reira. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Nobre Sena
dor Mauro Benevides, também associo-me 
às palavras de V. Ex• e sintonizo-me com 
as manifestações que foram feitas aqui, nesta 
Cãsa~ por diversos Senadores. É realmente 
um episódio absolutamente marcante, pelo 
aspecto negativo, o· Ialecimento de alguém 
que levou toda a sua vida a serviço daquilo 
em que acreditava. Um homem vocacionado 
para a atividade empresarial, para o joma· 
lismo; que ocupou diversos postos nos Diá
rios Associados, por exemplo, em Natal, em 
Goíânia, em Juiz de Fora, no Rio, mas foi 
aqui, neste chão de Brasilia, que mais se viu 
empolgado pelo que fazj~. Realmente as suas 
obras marcantes, o COireio Braziliense e a 
TV Brasília, fizeram dele um homem que 
vivia com intensidade os tempos de Brasília, 
porque vivia com intensidade a concretização 
dos seus sonhos. Parabenizo V. Ex~ por estar, 
nesta oportunidade, propiciando à Casa o en
sejo de uma homenagem muito justa a _quem 
muito fez por BraS11ia, pelo País e pela socie
dade brasileira, pelo que deixou de seus so
nhos concretizados aqui e em outros pontos 
do País. 

O SR. MÀURO BENEVIDES- Nobre Se
nador José Ingácio Ferreira, V. Ex~ re-ssalta 
ni.Uito bem a justeza dessa homenagem que 
tributamos à memória de Edilson Cid Varela, 
ontem desaparecido. Ele foi um jornalista 
dos mais primorosos, um homem de empresa, 
de extraordinário arrojo e capacidade em
preendedora, e reunia todas as qualidades 
de uma liderança tranqüila e serena, que fez 
projetá-lo diante de todos nós. diante da co
munidade brasiliense e, certainente, diante 
dos porvindourosL Muito grato a V. Ex~, emi
nente Líder José lgnácio Ferreira. 

O Sr. Alfredo Campos - Permite-me V. 
Ex~ um aparte, Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com nmí
ta honra, nobre Senador Alfredo Campos. 

O Sr. Alfredo ·campos - Senador Mauro 
Benevides, sem querer alongar-me não mais 
do que 30 segundos, porque certamente vá-
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rios. Senadores querem comparecer ao sepul
tamento, deixo aqu"i a ri:tinha palavra pess_oal 
e a do Estado que represento, Minas Gerais, 
nos mais sentidos, pêsames a esse jornalista, 
tão querido, de Brastlia e do Brasil inteiro, 
que faleceu ontem. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Agrade· 
ço, nobre Senador Alfredo Campos. V. Ex~ 
traz a sua -solidariedade pessoal e a do seu 
glorioso Estado de Minas Gerais, onde, pos
sivelmente, em uma das suas principais cida· 
des, Juiz de Fora, Edilson Cid Varela reali
zou, à frente do j ornai associado, um trabalho 
dos mais dignos, veiculando, naquele órgão·, 
as notícias, que mais diziam respeito ao inte
resse de Minas Gerais e daquela importante 
região do glorioso Estado das Alterosas. 

Muito grato a V. Ex•, eminete Senador AI~ 
fredo Campos. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo 
o aparte ao eminente Senador Carlos Alber· 
to. 

O Sr. Carlos Alberto -- Senador Mauro 
Benevides, congratulo-me com V. Ex• no mo
mento em que homenageia a figura do norte~ 
rio~grandense Edilson. Cid Varela. Nascido 
na pequenina cidade de Macaíba, Edilson Cid 
Varela teve uma atuação das mais brilhantes 
no Estado do Rio Grande do Norte, com 
participa-ção efetiva na construção do jornal 
associado Diário de Natal, que circula de ter
ça-feira a sábado, e do matutino O Poti. Foi 
um dos responsáveis também pela fundação 
da Rádio Poti, de Natal. Edilson Cid Varela 
sempre dedicou uma atenção muito especial 
a seu Estado. Veio para Brasília, e aqui; ho
mem dos Diários AsSOCiados, fundou o Cor
feio Braziliense, e â frente deste Jornal deu 
tudo de si. Mesmo em Brasília, o Dr. Edilson 
Cid Varela mantinha uma atenção muito es~ 
pecial ao Rio Grande do Norte. Sempre este
ve à frente também do nosso Diário de Natal. 
Portanto, nesta hora em que V. Ex~ presta 
as últimas homenagens ao jornalista Edilson 
Cid Varela, solidarizo-me com o nobre Co
lega. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se
nador Carlos Alberto, esta homenagem não 
se completaria, na magnitude dos sentimen
tos mais caros, se não ouvíssemos a voz_ do 
Rio Grande dO Norte, Estado Natal de Edil
san Cid Varela, exatamente quando ali ele 
iniciou, nos idos de 1940, a sua brilhante tra
jetória , dirigindo A República, O Pott e ali
cerçando todo_ aquele cabedal imenso de ex
periência -e tirocínio, que alguns anos mais 
tarde fizeram-no dirigir com tanto aprumo 
e segurança o grande Correio Braziliense. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, _depOiS de 
todas essas mânífesiações sensibilizadoras, a 
Bancada do PMDB associa-se ao imenso pe
sar da sociedade brasiliense, pela morte de 
Edilson Cid Varela, e o faz rendendo sinceras 
homenagens e reverências à sua memória im
perecível. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CameirQ) 
-Com a palavra o nobre Senador Maurício 
Corrê a. 

OSR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. 
Pronuncia o seguinte- discurso.) ~Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, em meu nome pessoal 
e do Partido a que pertenço, o PDT, e tam
bém em nome do Partido Socialista Brasi
leiro, aqui representado pelo seu Senador e 
Presidente, Senador Jamil Haddad, gostaria 
de me associar nessas homenagens que se 
prestam, neste instante, à memória da ex
traordinária- figüra humana, do jornalista 
Edilson Cid Varela. 

O Padre Antônio Viefra, nos -seus Sermões, 
mais precisamente no Sermão da Quadragé
sima, mencionava aquilo que passou a ser 
um' grande mote para os grandes pregadores 
da Língua Portuguesa: Memento, homo, 
qui a pulvis es, et in pulverem reverteris' '. -
"Lembra-te, homem, que és pó, e em pó 
te-has de tornar." 

Trago exatamente essa recordação do bri
lho, da inteligência do Padre Vieira, naquele 
extraordinário Sermão para_lembrar, exala
mente, a nossa passagem aqui na Terra, por
que nada significa se ela não deixar obras, 
não deixar palavras, não deixar gestos. 

Edilson Cid V3rela, Srs. Senadores, foi um 
homem que demonstrou sempre um profun
do equilíbrio no seu relacionamento empre
sarial e uma harmonia muito grande no que 
tange ao trato com os seUs empregados e com 
a comunidade como um todo. O jornal Cor
relo Braziliense passou, ao longo de todo esse 
tempo, por díficuldades enormes. Lembro
me que no peiiódO militar, quarido a censura 
entrou pelas redações, o Jornal também pas
sou por essa viciSsitude, e sofreu as conse
qüências que· tOdos os jornais, de um modo 
geral, sofreram nO Bra!!il. 

Antes daquele período, recordo-me, inclu
sive, que João Orlando Barbosa, o nosso que
rido "Gueguê/' que foi o Chefe_ de Divul
gação do Senado, era o editorialista do Cor· 
relo Braziliense, e evoco aqui aquelas belas 
páginas que "Gueguê" escrevia a respeito da 
nossa Cidade, a respeito do drama que vivia 
a Nação brasileira naquela ocasião, enfim, 
a posíção que o jornal defendia, tendo em 
vista os mais altos interesses do povo brasi~ 
leiro e da Nação_ brasileira. 

Sr. Presidente teve Edilson Cid Varela to
das as oportunidades de ser rico· com o rela
cionamento enorme que possuía. Entretanto, 
preferiu apenas a direção do jornal, abdi
cando de toda e qualquer vaidade, de todo 
e qualquer interesse, no que tange à constru
ção de um grande império pessoal. Inclusive, 
teria condições tranqüilas de se eleger depu
tado ou senador, na primeira eleição que pos
sibilitou a participação de Brasília no Con
gresso Nacional. 

Coere_nte ®_Ol as suas posições, porque 
sempre foi contrário à representação política 
em Brasília, nunca manifestoU qualquer inte
resse por isso. Era um homem extremainente 
justo na apreciação das matérias que eram 
colocadas no seu jornal. Há pouco tempo, 
inclusive, o Governador de então, Sr. Joa-

quim Roriz, havia anunciado- pelo Correio 
Braziliense e outros jornais daqui que eu e 
o Senador Pompeu de Sousa éramos contra 
os pobres, a respeito desses ass~ntamentos 
realizados ultimamente em Brasília, e não 
tivemos oportunidade de nos defender. Fui 
chamado a uma das emissoras de_ televisão 
e Já fiz um apelo: gostaria aqui de chamar 
a atenção do ilustre Superintendente dos Diá
rios Associados, um homem que conheço de 
longa data na Capitã.l da República. No outro 
dia, ele mandou que um repórter viesse aqui 
e nos deu o mesmo destaque para responder 
àquilo que o então Governador havia falado 
com relação a nós. 

Em outra ocasião, fui aos Estados Unidos, 
co-m direção ao Japão, e passei no Hotel Flam
boyant, em Miami, para cumpririiéiit3.r; p-ar;. 
ver Edilson Cid Varela, todos sabem, era o 
repres-entante oficial dos DiáriOs ÁssOciados 
que detinha aqui a perinissão para fazer o 
concurso de Miss Universo. 

Indaguei ao porteiro onde estava o Sr. Va
rela. Perguntei no meu frágil e débil inglês. 
O porteiro me informou que: "Mr. Varela 
is in swimming pool". Se o meu inglês está 
correto, acho que ele quis dizer que Mr. Va
rela estava na piscina. 

Para lá me dirigi; Sr. Presidente,_ e o vi 
resfolegado em uma espreguiçadeira co~_s_~a 
senhora, usufrUindo das delícias daquele mo
mento, mas com responsabilidade de dirigir, 
fora do País, a representação -daquele _cargo 
que ele tinha, que era exatamente o de dirigir 
o concurso de Miss Universo no Brasil, no 
momento em que aquilo significava muita 
coisa para a sociedade brasileira. 

Era um homem, portanto, equilibradíssi
mo, justo, e eu vou, no momento adequado, 
requerer uma homenagem do Senado para 
a ilustre figura do grande Editson Cid Varela. 

Verifico que hoje, inclusive por esta de
monstração de apreço a sua memória, temos 
aí ~ evidência_ de que a sua memória já é 
recordada .. 

O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com a 
maior honra, nobre Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Mau
rício Conêa, V. Ex• fala em nome do seu 
Partido, o PDT, e pelo Partido Socialista Bra
sileiro, aqui representado pelo nobre Sena
dor Jamil Haddad. Em nome da família cíviCa 
de Assis Chateaubriand, desejo agradecer 
suas palavras tão carinhosas em relação ao 
primoroso ser humano que foi Edilson Cid 
Varela. Neste momento, já no final destas 
homenagens prestadas à sua memória, desejo 
também transmitir - estou certo qUe falo 
em nome de todo o Senado- os nossos votos 
de profundo pesar à O. Nita Varela, que foi· 
o seu anjo da guarda, a sua musa inspiradora, 
que o acompanhou nesses últimos anos tor
mentosos, enfrentando doença insidiosa com 
um carinho realmente emocionante. Ligando 
esta homenagem à viúva, mergulhada em 
profunda dor, creio interpretar o sentimento 
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desta Casa do Congresso Nacional, ao-m.esmo 
tempo em que agradeço a V. EX" e ao Senador 
Jamil Haddad esta solidariedade à nossa fa
mma·, à família de Cbateaubriand, hoje pro
fundamente enlutada. Nossos votos de pesar 
se estendem às filhas de Edilson Cid Varela 
- Efizabeth e Eliane. 

O SR. MAURÍCIO CORREA -Senador 
João Calmon, V. Ex• lembra muito bem a 
importância de D. Nita na vida de Edilson 
Varela. Uma portuguesa de grande formação 
in.telectual, refina_da no trato, uma mulher 
exemplar. Foi ela que sempre esteve ao lado 
de Edilson Cid Varela ao longo de toda essa 
vida, aqui em Brasilia, passando por todos 
os percalços por que passou também o Cor
reio Braziliense. 

Para finalizar, Sr. Presidente, sentir~me~ia 
no_dever de dizer aqui_que o~Correio Brazi~ 
liense foi o_ primeiro jornal a se instalar na 
Capital da Repúblíca, e passou a ser, na reali
dade, uma verdadeira universidade, no cam
po jornalístico. Eu diria -que muitas centenas 
de excelentes repórteres e jornalis(as saíram 
exatamente das redações do Correio Brazi
liense na Capírãl da República. t um jornal 
que passou por todo::;. esses problemas, en
frentou concorrências, manteve a sua posi: 
ção, e continua hoje com uma bela sede, um 
enorme patrimônio na Capital da República. 

E, ao se recordar esse aspecto, é bom sa
lientar que o Dr. Assis Chateaubriand era 
contrário à Ca-pital da República. Aqui, mui
tos devem-se lembrar dos ed_itoriais, das ma
nifestações dos Diários Associados do Brasil 
contra o descortino de Juscelino Kubitsc;hek 
com relação à visão, diríarnos __ até, faraónica 
de instalar em pleno cerrado uma capital que 
depois se inauguraria e que se projetou, como 
hoje se encontra, como um exemplo de gran· 
deza e de arrojo da capacidade do homem 
público brasileiro. 

Sr. Piesidente, foi através da arrojada par
ticipação, do desprendimento, da coragem 
do Senador João Calmon, que foi possível 
a instalação dos Diários Associados na Capi
tal da República. Foi ele, sem dúvida alguma, 
que procurou os recursos, bus.cou os recursos, 
atraiu _os recursos de Minas e-São Paulo, salvo 
engano até de Goíânia, para que se instalasse 
aqui o Correio Braziliense c a TV Brasma 
.canal 6. 

Depois, quando Assis Chateaubriand che~ 
gou a Brasllia, verificou o fato cogsumaçlo. 
Logo depois, inclusive, o problema que o dei
xou numa cadeira de rodas é que ele passou 
a ser o grande defensor do Distrito Fed_eral, 
de Brasl1ia, a Cap"ital do Brasil. 

Ficam aqui, portaato, registradas as pala
vras, ao lado da homenagem justa que se 
presta à insigne memória de E.dilson Cid Va
rela, esse dado específico com relação â parti
cipação do Senador João Calmon, na constru
ção, na implantação, em Brasília, do Correio 
Braziliense e de todo o seu complexo. 

O Sr. Iram Saraiva -Permite-me V. Ex•.o 
um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORREA:._ Pois náo, 
nobre Senador. 

-0 Sr. Iram Saraiva - Senador Maurício 
- "'êõrita, estamos chegando do E::.tado de 

Goiás, quando recebemos a infausta notícia 
do desaparecimento do grande jornalista 
Edilson Cid Varela. E causou a todos nós 
uma grande tristeza, Sep.ador Maurício Cor
rêa. _Temos uma história__longa, uma história 
e fiajetóriil"qúe eu diria belíssima, escrita não 
sô pelos órgãos que Edilson Cid Varela diri
giu, mas também pela sua própria vida. Sabe 
bem V. Ex" gue aqui no Distrito Fedefa1 vive· 
mos os pi"OOlemas e as dificuldadeS de sermos 
vizinhos. Problemas eu diria, porque a Capi
tal federal está incrustada no Estado de 
GOiii"S~ Lógico que não pqderíamos dizer que 
tudo corre às mil maravilhas. Sempre pude
mos observar a preocupação de Edilson Cid 
Varela nas questões ligadas ao entorno,_ pro
blema sério, problema grave para todos nós 
do Distrito Federal e de Goiás: A partici
pação desse grande Jornalista e dos seus ór· 
gãos de comunicação, na tentativa de, através 
de seminári~s. de_ repQrtagcns, através de de
núnciaS; tentar encontrar para todos nós, 
goianos c brasilienses, as soluções para os 
noSsos municípios, ele prestou relevantes ser
viços. E não bastasse esse seu amor pelo Dis
trito Federal e por Goiás; não bastasse a sua 
profícua yida em -favor da justiça, do respeito 
pela liberdade de imprensa, ele ainda era um 
grande conselheiro. Pude, muitas vezes, en
contrando-me com ele, receber várias de suas 
luzes_, e eu me perm1ti interromper a brilhante 
oração de V. Ex~ para dizer, em nome do 
Estado de Goiás. q~~- lamentamos e chora
moS- profundamente a perda desse grande 
Jornalista. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - V. Ex· 
traz um testemunho muito importante, por~ 
que Edilson Cid Varela veio exatamente de 
Goiânia para aqui - e Goíânia foi sempre 
um suporte na época da instalação da Capital 
da República, através de fornecimento de 
material humano, através, inclusive, de su
porte de_ natureza genérica do ponto de vista 
da ímplantação da Capital da República, aos 
aspectos relativos à construção civil, ã vinda 
de engenheiros, enfim, de todo um potencial 
humano que habitou o Planalto Central. Re
cebo a associação de V. EX" a este modesto 
discurso como honra muito grande, porque 
testemunha o apreço do Estado de Goiás à 
inolvidável figura de Edilson Cid Varela-. 

O sr~ JOsé Agripino- Permite V. Ex' um 
aparte, n-obre Senador? 

O SR. MAURÍCIO CORREA - Com o. 
maior prazer, Senador José Agripino. 

O Sr. José Agripino - Senador Maurício 
Coriêa, desejo associar-me ã justa manifes· 
tação que V. Ex~ presta neste momento ao 
meu conterrâneo EdiJson Cid Varela, que era 
pofíg-r.iar como eu, potiguar com uma larga 
folha de serviços prestados à imprensa do 
meu Estado,_ onde também foi pioneiro -
pratícamente, a piímeil"a rádio em Natal foi 
obra sua, a Rádio Poti. Pelo seu equilibrio 
e pela sua CQlllpetência, pela sua moderação 
de postura, inclusive, ele implantou um jor-

na! que, para o meu Estado, um Estado coill 
população pouco superior a 2 milhões de ha· 
bitantes, pela seriedade do jornal, pela com~ 
petênda do seu corpo editorial, exerce mais 
do que o papel de liderança no meu Estado. 
Talvez seja o jornal, dentre todos os Estados 
brasileiros, com maior tiragem per capita em 
todo o Brasil. A existência da Rádio Poti 
e do Diário de Natal tem dado uma contri
buição muito grande à infOrmação e à cultura 
potiguar, à informação que é dada, evidente
mente, sempre com o sentido jornalístico, 
mas sempre com o sentido de orientar, jornal 
sério, fruto fundamentalmente da inspiração 
de_ quem o criou, do potiguar Edilson Cid 
Varela que, saindo .do Rio Grande do Norte, 
construiu um nome nacional dentro dos Diá
rios Associados, Estou acabando de chegar 
do edifício~sede do Correio Braziliense, onde, 
neste momento, é velado o corpo do meu 
amigo Edilson Cid Varela, e ao entrar neste 
plenário vejo que V. Ex~, mineiro, represen
tante do Distrito Federal, presta uma home
nagem a um grande brasileiro, mas, acima 
de tudo, a um grande potiguar, e com este 
testemunho e fa~ndo este registro é que de
sejo cumprimentar V. Ex'.o pela iniciativa, e, 
como potiguar, agradeço as palavras de V. 
Ex· 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sabe V. 
Ex\ Senador José Agripino, o orgulho que 
tinha Edilson Cid Varela e:m trazer no cora
ção a suá condiÇão de potiguar. E aqui, em 
Brastlia, dedicava uma atenção toda especial 
a todos os imigrantes que vinham do Rio 
Grande do Norte.,_ e que o procuravam na 
busca de recomendação, na busca de um em
prego. 

Sempre foi -como eu disse anteriormente 
-uma figura humana exemplar. V. Ex' en
grandece este discurso com a sua participa
ção. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Permite~me V, 
Ex~ um ligeiro aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORREA- Com o 
maior prazer, nobre Senador Pompeu de 
Sousa. 

O Sr. Pompen de Sousa- Já que V. Ex~ 
e o nobre Senador José Agripino mencionam 
acondição de potiguar de Edilson Cid Varela, 
algo muito comovente chegara ontem ao meu 
Gabinete, e só h':oje pela manhã tomeiconhe~ 
cimento, um convite nestes tennoS: 

O Diretor Superíntendente do Correio 
Braziliensc - Dr. Edilson Cid Vãreta 
-e o Presidente do Centio Norte:R.i.o
Grandense de Brasília - Dr. Romildo 
Teixeira de Azevedo -têm a honra de 
convidar Vossa Excelência e Excelentfs~ 
siffia Família para assistirem ã abertura 
da Mostra representativa dos 1.500 Títu
los da "Coleção Mossoroense", em ato 
comemorativo do 7()9 aniversário nata~ 
lício do seu fundador e editor Prof. Jeró
nimo Vingt-un Rosado Maia, Díretor da 
Escola Superior de Agricultura de Mos-
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soró e Presidente da Fundação Guima· 
ráes Duque. 

Orador: Prof. João Batista Casculo 
Rodrigues - Presidente do Conselho 
Deliberativo do Centro Norte-Rio
Grandense de Brasília_. 

Esta homenagem seria quarta-feira, dia 6 
de junho. Ele estava convidando, foi o último 
convite que ele memandou. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- V. EX' vê 
que falo a verdade, e isso demonstra o amor 
dele à sua terra. Muito obrigado pelo aparte 
de V. Ex•. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixou 
Edilson Cid Varela um exmeplo, exemplo 
que é seguido hoje por tOdos aqueles que 
integram os Diários ASSociados na Capital 
da República. 

Nós temos em Bras1lia, hoje, dirigindo os 
Diários Associados, figuras exemplares que 
são herdeiros da inteligência, da cultura, do 
exemplo da capacidade de Edilson Cid Vare
la. Nós temos em Brasília, hoje, sob o coman
do da organização Ari Cunha, Paulo Cabral, 
Alberto de Sá Filho, Maurício Direpi, Jairo 
Valadares e tantos outro que, seguramente, 
nas trilhas de Edison Cid Varela, procurarão 
sempre levar a imprensa de Brasília, sobre
tudo soba responsabilidade dos Diários Asso
ciados mais precisamente o Correio. Brazi
Uense, Rádio Planalto e a TV Brasília, para 
os destinos corretos de serviços altamente po
sitivõs -e engrandecedores à causa de Brasília 
e do Brasil. 

Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
A Mesa se assoCia às homenagens que foram 
prestadas pelo Plenário, e, assinala que, antes 
que o Distrito Federal tivesse uma Câmara 
representativa, o se:~ representante de 1960 
até hoje foi Edilsorí Cid Varela. 

Antes, era ele a voz que falava, através 
do Correio Braziliense, em defes ados inte
resses e_ das aspirações do povo do Distrito 
Federal. 

Sua morte, portanto, desfalca a represen
tação do Distrito Federal de um dos seus mais 
combatentes_ lidadores. 

Embora não tivesse Edilson Cid Varela 
uma cadeira no Senado ou na Câmara, era 
um representante das aspirações e anseios 
do povo do Distrito Federal. 

Aqui fica a homenagem da Mesa a esse 
grande jornalista que tanto dignificou a im
prensa, não só no Distrito Federal, mas onde 
quer que tenha atuado durante a súa longa 
e proveitosa existência. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência convoca sessão conjunta a 
realizar-se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, 
no Plenário da Câmara dos Deputados, desti
nada à apreciação de Medida Provisória. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidêflcia recebeu a Mensagem n\' 131, 
de 1990 (no 449/90, na origem). pela qual o 
Presidente da República comunica que se au
senta hoje do País para participar, em Assun~ 

ção. Paraguai, das solenidades comemorati
vas do Centenário do SiStema Interamericano 
e dos atas inaugurais do Vigésimo Período 
OrdináriO de Sessões da Assembléia Geral 
da OrganizaÇão dos Estados Americanos. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N• 131, DE 1990 
(N? 449/90 na origem) 

Excelentíssíiilos SeiJhoies Membros do Se· 
nado Federal 

Tenho a honra de informar a Vossas Exce
lências que deVerei me ausentar do País, no 
dia 4 de junho de 1990, para participar, em 
Assunção, a convite -do Presidente Andrés 
Rodrigues, das solenidadeS comemorativas 
do Centenário do Sistema Interamericano e 
dos atos inaugurais do Vigésimo Período Or· 
dináriq de Sessões da Assembléia Geral da 
Organização dos Estados Americanos. 

2. Meu Governo está firmemente deter
minado a cOntinuar a prestigiar ii Orgailiza
ção dos Estados Americanos como foro desti
nado ao diálogo político e à concertação he
misfériCa~ A-comemoração do Centenário da 
Primeira Cõnferenda- fnternãcional Ameri
cana constitui ocasião particularmente opor
tUna para se ·reforçarem os ideais de solidarie
dade _e de cooperação continental que inspi
ram a Carta da Organização dos Estados 
Americanos, propósito que pretendo realçar 
IJO discurso que pronunciarei no Plenário da 
Assembléia Geral. 

3. Como é do conhecimento de Vossas 
Excelências, as relações de amizade do Brasil 
com o Paraguai ocupam lugar privilegiado 
eirt ·nossa polítiCa externa e cãi"ãcterizam-se 
pela sua solidez, densidade e abrangência. 
Minha presença, em Assunção, juntamente 
com a de outros Chefes de Estado de nossa 
regiao;-·n:ao apenas atende ao convite do Pre
sidente do Paraguai, a mim reiterado pessoal· 
mente por seu Ministro das Relações EXterio· 
res, em Brasília, como também sinalizará a 
firme vontade de meu Governo de aprofun· 
dar com aquele pafs vínculos de bom entendi· 
menta e de estreita cooperação. 

Brasília, lo de junho de 1990.- Fernando 
Collor. 

<Y SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien-
te. -

Estão presentes na Casa47 si~. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

FINALIDADE 
Cumprimento do disposto no art. 216, 

§ lv, do Regimento Interno, com relação 
à Ministra de Estado da Economia, Fa
zenda e Planejamento, Dr' Zélia Maria 

--Cardoso de Mello. 

Esta sessão-foi destinada à apreciação, pélo 
Senado, na forma do Regimento Interno, art. 
216, § 19 • parã decidir sobre a declaração de 
infração à letra constitucional e regimental 

pela SI-' Ministra de EstadO dei. -Econ"Omia, 
Fazenda e Pianejamento. 

A Mesa vai dar conhecimento ao Plenário, 
com data de hoje, da seguinte comurticação 
hoje recebida"-Aviso n"432: 
Av~-n~; 432 

Brasília, 4 de junho de 1990 
Exm'' Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Tomei conhecimento de que a decisão 

da Mesa do Senado, referente ao Reque
rimento de Informações no 39/90, transi
tou no Plenário dessa Casa sem que o 
mesmo se opusesse ao levantamento do 
sigilo bancário. 

Em conseqüência, tornou-se possível 
o atendimento das informações solicita
das, porque obedecido o disposto no § 
4~ do artigo 38 da Lei n" 4.595, de 1964. 

Por isso, determinei ao Banco Central 
as providências necessárias para que, 
dentro dos próximos cinco dias, à vista 
das dificuldades operacionais, possam os 
primeiros dados ser fornecidos ao Sena
do Fe_deral. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excel.ência meus protestos de ele
vada consideração. -Zélia Maria Car. 
doso-de Mello, Ministra Qa Economia, 
Fazenda e Planejamento. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDEr-iTE (Nelson Carneií"ó) 
-O nobre Senador Jamil Haddad já se havia 
levantado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas pedi a pala
vra para uma questão de ordem, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magal~ães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSPB
BA. Para uma questão éle ordem; Sem revi
são do oraqor,) -_Sr:_ Presidente, ~e i que 
todos nós desejamos que este assunto seja 
enceriadO o mais breve pÓssivel, mas é pre
ciso_ tomarmos certas precauçóes. 

V. Ex• 'veja 'qUe,·no OfíCiO, o Chefe de Gabi
nete dÚ Presideflte do BaricO Cenúal - e 
é rea~men.te para se levantar uma questão 
de ordem e não se fazer um pronunciamento 
-quando fez o ofício ao Chefe da Assessoria 
Parlamentar, dizia: 

"A propósitO cumpre-me comuniCar 
a V. S' que o disposto ito ·§ 4~ do art. 
38 dà Lei n~ 4.595, que CóritínUà em .ple
no vigor, mesmo diante do estatuído no 
§ 2~ do ·art. 50 da COnstituiÇãO de 1988, 
condiciona. ifi casU â aprovaÇão do Ple
nário do Senado Federal J obrigatOne
dade da prestação das informações em 
apreço." 
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Desde o primeiro instante, o assunto era 
aProvação pelo Plenário. A Comissão de 
Constituição, Justiça_e Cidadania, atendendo 
ã solicitação de V. Ex• -e fui o Relator 
na Comissão -, procurou provar que isso 
não era necessário. Diante_ da nova Consti
tuição de 1988, a Mesa do Senado tinha auto
ridade para encaminhar o requerimento de 
informações. Isto foi aceito. A manifestação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cid_a
dania aceitou essa tese levaritada na Comis
são_._ 

Sr. Presidente, neste ofício, que acabo de 
ouvir a leitura, S. EX", a Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, continua que
rendo interpretar o Regimento. No ofício an
terior, S. Ex" fez a sua interpretação do Regi
mento Interno a seu modo, dizendo "que nós 
t!nhamos errado na interpretação do nosso 
Regimento"_. Ainda sugeriu que a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania fizesse 
uma revisão da sua manifestação. Como Re
lator, não tenho que rever nada. 

Fico preocupado, Sr. Presidente "'"""':"e aí 
é que va:i a ·questão de ordem -, porque, 
observe V. EX', no ofício que acabou de ler, 
S. Exa, se remete a dizer "que o assunto pas
sou pelo Plenário", dando a entender que 
havia uma delegação do Plenário para o aten
dimento dessa providência; uma deliberação 
aqui do Plenário neste sentido, que não hou
ve, porque não tinha que haver. S. Ex• está 
redondamente equivocada quando faz refe
rência a isso, e a minha questão de ordem 
é para que fique bem claro que o Plenário 
não foi ouvido e não deliberou sobre um as
sunto que não devia deliberar, o que preva
lece é a decisão da Mesa, que encaminhou 
o processo para o atendimento por parte da 
Ministra ao requerimento de informações. 

A minha solicitação foi esta, Sr. Piesiden
te; que V . .:tx• dêclare claramente qu'e o Ple
náiio rião' foi ouvido e mio deliberou' nada 
sobre este assunto, porque não tinha que deli-
berar. . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa vai responder à questão de ordem 
de V. Ex' Realmente, em duas oportunidaw 
des, a Sr' Ministra reiterou a afirmação de 
que esperava, que_ se renderia a uma decisão 
do Plenário, da Mesa, e aí enviaria as infor
mações solicitidas. Quer d_izer, entendia S. 
Ex• e continua, parece, pelo seu ofício,, enten
dendo que é necessária a decisão do Plenário. 

O que houve foi que ii Cpmissão de Consti
tuição, Justiça e _Cidadania opinou pela pre
valência _d_o texto constitucional contr,a o dis
positivo legal, e essa decisão da Mesa, que 
poderia ser objeto de recurso para o Plenário, 
já que a Mesa aceitou o parecer da ComissãO 
de Constituição, Justiça e Cidadania, f~i acei
ta unanimemente pela Casa. 

Portanto, esta decisáq que era da Comissão 
de Constítuição, Justiça e Cidadania p~ssou 
a ser uma decisão do Senado Federal. O Sew 
nado Federal .$ntendeu e 'entende, ainda ago
ra, que não há neces~idad_e de exçtme '· pelo 
Plenário, de pedido de informação que diga 
respeito ao sigilo bancário, que está pres~r-

vado no Regimento Interno, em dispositivos 
especiais. 

Por conseguinte, o que se vai decidir, neste 
momento, ~-' exclu{da a opinião pessoal da 
Sr• Ministra, que não se pode sobrepor â opi· 
nião uniinime do Senado Federal, se se fará 
ou nãO o expediente relativo ao disposto no 
art, 216 do Regimento Interno - remessa 
_â __ autoridade competente para o processaw 
menta de S. Ex•-ou se se aceita a conclusão 
do seu ofício, que é o anúncio de que dentro 
de_5 dias remeterá ao Plenário as informações 
solicitadas_. 

Velho advogado, sou daqueles que acrediw 
tamque nos pleitos judiciais, e muitos já en
frentei, muitas vezes fui derrotado, e podewse 
dizer, vencido, mas não convencido. Nem por 
isso fiz prevalecer_ as minhas idéias; me sub
meti, sempre, à decisãO judicial, e creio que 
a Sr Ministra reafirma que no seu entender 
está vencida, mas não convencida. 

Em todo caso, .cumpre a decisão. Acho 
que devemos examinar ê se S. Ex.~· irá cumprir 
a decisão do Plenário do Senad:o, que é a 
decisão da Mesa, ratificada pela inexistência 
de recurso, sem discutir os motivos que a 
Ieyam a render-se ã detenninação constitu
cional. 

Portanto, é como se a-Sr' Ministra escre
vesse· dizendo-se "vencida, mas não conven
cida", e que vai-eilviar·as'iófofmações. 

De modó que é este meu entendimento 
de antigo profissional do Direitó. Parece que 
a eXplicação de S. Ex~ não vai ser objeto de 
exame pelO Plenário; o que vai ser objeto 
de exame é a conclusão. O Senado não pode 
exigir que S. Ex~ mude de opinião; ela pode 
continuar com sua opinião,_ mas essa não é 
a opinião do Plenário. Ela apenas disse que 
vai enviar as conclusões e diz expressamente; 
por isso, a meu ver, não devemos discutir 
qual a opinião da Sr' Ministra, nem o que 
ela continua pensando._Mas o que importa 
ao CongressO é a parte final. 

''Por isso determinei ao Banco Central 
as providências· necessárias· para que, 
dentro dos próximos dias, à vista das difi
culdades operacionais, possam os pri

-melros dados ser forneciçt_os ao Senado 
Federal." 

9~-que sé ~~i:ctisçUtiriaPenas is~:,a parte 
finfll, não a <>pinião da Sr' Ministr~. O ~el!~9 
já ,tem uma, ppinião:_ sempre que se _tratar 
de requerimento de informaç6es, qualquer 
que seja o seu objetivo, sobre sigilo bancário 
ou sobre qualquer outra matéria, a compe
tência para aprovar ou rej~ita·r: o pedido é 
da Mesa do Senado FederaL E isso foi afírma
do,:com a decisão da Mesa ao acolher parece.J; 
da_ Çomissáo de Constituição, Justiça e Cid_a~ 
dania, com a _concordância do· Plenário, na 
atiS-~ncía de qu~lquer recurso. Essa é que é 
a ·situação. · - · · : · 

Vamos, neste momerifd,- decidif ~e deve· 
mos prosseg~ir no processo ou se vali110s acei· 
tal- 'a declaração da Sr- Ministra de que vai 
e~v.iar as informações. As razões que cada 
um~de nós tem para aceitar essa ou aquela 

dt:cisão judicial, sãO várias, mas todos temos 
que nos render, na vida judiciária, à sentença. 
A sentença foi de que as informações devem 
ser prestadas e vão ser prestadas se o Plenário 
assim entender o aviso que acaba de ser lido. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex~ 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presiden
te, quem ouviu, neste momento, a palavra 
de V. Ex•, teve a sensação de qu,e nada houve 
e que a Ministra está apenas pedindo mais 
um prazo de 5 dias para prestar as _informa
ções, porque reconheceu que o Plenário -
como disse o Senador Jutahy Magalhãef
aprovou o requerimento. 

Sou obrigado a usar uma palavra que não 
gostaria: S. Ex~ é extremamente petulante; 
s: fuLqueria o reexame da matéria pela Co
mis-são de Constituiçáo, Justiça e Cidadailia; 
disse S. Ex· que o requerímento não se enqua
drava no Regimento Interno do Senado e 
contestou todo o parecer da douta COmissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sr. Presidente, vou ler um tópico de entre~ 
vista de página inteira concedida por S. Ex• 
e publicada ontem, no O Globo: 

"Alegando cansaço profundo, traba
lhando exaustiva01ente, serh tempo para 
resolver ·os seus pi:oblemas pessoais, a 
Ministra da Economia desabafou que es
tá sendo perseguida _por Senadores que 
desejam processá-Ia por crime de res
ponsabilidade. •: 

Pertunto: qual a nossa perseguição? Fazer 
cumprir a Constituição e o Regimento do Se
nado? .. __ _ ... 

É preciso fa:ief"u"ni !eirOsi)ecro desde O inJw 
cio. 

No dia 19 de março, apresel)tei o requeri
mento, que foi analisado e aprovado pela Me
sa, havendo o mesmo dado entrada no Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, 
no dia 29 de março. A 29 de abril, completa· 
ram -se os .30 dias sem resposta alguma do 
Ministério. No dia 8 de maio, dois dias antes 
de a Ministra aqui comparecer, em razão de 
outro requerimento meu, convocando a vir 
a este, :PI~JJ.ário, S._ Ex~ mandou o primeiro 
ofício dizendo que não respondia porque não 
tinha havido aprovação pelo Plenário, de 
acorco con:t a lei qye criou _q B~~cp Central. 
Fiz questão, Sr. Presidente, de perguntar a 
S. Ex~, no dia 10, quando aqui esteve, se 
confirmava os dizeres do ofício encaminhado 
a esta. Casa. S. Ex~ oS confirmou: Solidtéi, 
emá_o, o seu enquadramento no crime de res--
pons~f:!_ili~a_de_~ ÇOU]C!. preceit.uam o art. 50, 
§ 2~ da Constituição e o art. 216 do nosso' 
Rçgimento Interno. · 

Sr. Presidente, V. Ex~ entei:tdeu por bem 
renletel- o'tema â ComisSão de Constituição, 
Justiça e Cidadania~ e esta deliberou com õ 
brilhante parecer do Senador Jutahy Maga
lhães, que, inclusive, cita o parecer do Procu-



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 6 2865 

radar-Geral da Fazenda Cid Heráclito, num 
caso idêntico, com o Senador José Fogaça, 
em que S. Ex~ mandou que o Banco Central 
remetesse ao Senador as infofmações, por
que teriam que ser respondidos os quesitos 
formulados, encarecendo a conveniência na 
manutenção do sigilo a quem recebesse os 
esclarecimentos. 

Sr. Presidente, V. Ex•, na realidade, foi 
ilaqueado na sua boa-fé, deu mais 24 horas 
à Ministra. Recebeu depois um telefonema 
do Ministro da Justiça, e Ine chãmou à Mesa, 
onde presidia a sesSão" dO congresso, pata 
declarar que havia recebido um telefonema 
do Ministro da Justiça, em que S. E~ solici
tava uma pouco de paciência, mais algumas 
horas, para que a resposta viesse à Casa. V. 
Exa deixou o Secretário da Mesa O Sr. Nerio
ne, de plantão, e às 10 horas chegou a respos
ta. A resposta era de que não viria a resposta, 
e V. Ex•, como m3.nda o RegimentO, que 
determina 72 horas após a negativa, o· que 
já havia ocOi'fído no dia 29 ®-abril_,_ convocou 
sessão para hoje, a firil de o ass_unU> sef discu
tido. 

Sr. PreSidente, há um detalhe que faço 
questão de relatar a esta Cãs<i:.-- - · 

Quinze. dias após a Mesa ter remetido o 
meu requerimento ao Ministério, fui procu
rado pelo antigo_ Assessor Parlamentar do 
Banco Central, Sr. Odiion Guimarães, acom
panhado de oUtro funcionáriO do Banco Cen
tral, que ali trabalhava no setor __ de_ FiScali
zação, quando me entregou um documento, 
mostrando gue haveria necesSidade de prazo 
um pouco maior para poder responder àque
les quesitos. E declarava mais que já haviam 
praticamente levantado do dia 1" ao dia 15 
de março,~ que, então, retroagiilcüil; pOrqUe 
o meu requerimento era de 15 a 15. Poucos 
dias após, eu soube que esse funcionário ha
via sido retirado da função e ao ASsessor Par
lamentar foram concedidas férias, não tendo 
voltado ao cargo. 

Sr. President~. no momentO em que· V. 
Ex• inícía a sessão para o enquadramento da 
Sr"· Ministra em crime de responsabilidade, 
V. E~ recebe, do ilustre Líder do Governo, 
um ofício em -que S. Ex~ continua insistindo 
que este Plenário votou, razão pela qual ago- -
ra ela fornece os dado~~ · 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. -
Ex~ um aparte?' · · · · · ' · ' -

O SR- JAMIL HAODAD~- Só para con-' 
cluir. Logo em seguida, concederei o aparte, 
com toda satisfã.Çãõ~ - · 

Sr. Presidente, aí S. Ex' pede mais 5 dias 
para inicia-r a: dar os dados. ProvaVelrnenté, 
é o Prazo riecesSário' para O erixugamento das 
informações. Porque, pelos comentáiiós- que 
temos ouvido, de grandes vaz'amenios, certa
mente este é um prazo para que h3.ja uma 
reVisão e, talvez, um enXugàmentó das'info_i-
mações. Chego a: acreditar nisso. Por qu·e · 
agora querem dar, se o negaram até agOra? 
Em momento algUm, concordaram em dar 
essas informações. 

Sr. PresldeÕte;no regime democrático ple
no, há de haver a harmonia e a independência 
dos poderes. 

O Senádo da República não pode abdicar, 
em absoluto, do seu direito constitucional de 
fiscalizar o Poder Executivo. E esta fiscali
zação_ _se faz. também. a Partir ctos requeri-
mentos de informações. __ . 

Sr. Presidente, é lamentável a maneira pela 
qual o Poder Executivo trata o Poder Legisla
tivo. Tenho çlito, reiteradamente, nesta Casa, 
que Sua Exc_efênciA.O Presiden,te Çollor foi 
eleito democraticamente, mas rompeu a mol
dura democrática e transformou-se num im
perador: só quer fazer prevalecer a sua von
tade contra o Poder Legislativo e contra o 
Pod!!r Judiciário. 

Sr. ?residente, ó_que este aviso diz não 
me comove, porque tenho dúvidas a respeito 
de como o Ministério informará a esta Casa
com referência· aQ requerimentO de minha 
autoria. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O' SR. JAM[L HÃ-DDAD- Com prazer, 
ouço V._Ex· 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Jamil 
Haddad, apróveito o pronúnciamento de V. 
Ex•, que Venl ·abórdàrido esta qUestão com 
a seriedade dc'vida,' para fizer um 'histórico 
e uma remissão aoS. fatOs' PasSados, porque 
antes tinha ouv'ido a: leitura.d&ss!;_aviso e ago
ra, passei a lê-lo. V. Ex• vê, ho -'§ 2": -

"Em <;on~e,quência, por ter transitado 
no Plenário, tornou-se possível o atendi
mento das informações solicitadas, por

- qu-e obedecido o Qisposto no § 4~ do art. 
38 d& J,eiJ]" 4.,595, de 19ó4 . .': 

V~ja V. Ex", •a· Mi~istr~ ·aqandqna tudo o 
que foi dito· no Sepado; todas as decisões 
do Senado; esquece"-Se de 'C(lle o senado de
terminou que ela deveria atender ao requeri
mento~ em o.beQiéncia ~ .Constit!-li_ção e ao 
Regimento interno, e passa a afirmar que 
vai _atender - se atender baseada na Lei n" 
4.595, de 1964. V. Ex' _usou qma expressão 
que considerou pesada, mas eu acho que foi 
muito leve: petulância. A Sr' Mitlistra está 
se.n.d~ petulapte! E p.ao Ç P,oSsfvel que o Sena
dq ?~r~ !llã? .d~ ~l!-'\8 p~e,r~og~ltiva~ para aten~ 
der a tamanhapetulância. Sr. Senador, a Mi
nistra hoje -rata qUe." daqUi' á CincO dias, vai 
começar a atender. Antes, çliziB..qUe já estava 
conl. ·a 'doCUmentação pronta, que iría enviá: 
la: Chegou a faZer com que o Presidente saís'se 
de uma sessão do Congres_so para atender 
a UI!l_ ~ldOriéma. Temos lido e ouvido co
mentários de que pesa ~it_o quilos a documen
taç'ão,_ e, agora:, jã falam em tonelad_as de_ 
docunü!ntclçãO. 'Então', flão s'abemos onde e~
tá a verdade. Não sabemos máis,'porque cré
dibilidade a pessoa conquista por suas atitU
deS,- por 'su!j. :ações. Infelizmente - e digo_ 
hoilestin:uin_te--:-:- credibilidade falta ã palavra 
da- Ministfa. Por isso, não se.i -se agora S._ 
Ex· vai, reatm'ente, atender daqui a cinco diaS_ 
e _quarito tempo vai levar para complementa-r 

as informações, por onde vai começar a aten· 
der, quais bancos serão os primeiros a serem 
_at_endü:lo_s_. Veja V. Ex• que estamos aqui ain
da envoltos em um pOnto de interrogação. 
Por isso, nobre Senad?r. p_enso que devería
mqs meditar bem em como agir n~ta _s~ssão. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, em outro parágrafo, pres
tem atenção os Srs. Senadores, a Min1stra 
declara: 

"Por isso, determinei ap Banco Cen
·tral as providências necessária"> para que. 
dentro dos próximos cinco dias, à vlStà. 
das dificuldades operacionais, possam Os 
primeiros dados ser fOrnecidos ao Sena
do Federal." 

As dificuldades operacionais, segundo. S. 
Ex•, são muito grandes, pois está tomando 
providências para ver se, dentro de cinco 
dias, pode começar a fornecer os dados. 

Sr. Presidente, S. Ex•, na entrevista publi
cada em O Globo, ontem, seguindo aquela 
sua linha de raciocínio, diz o seguinte_: 

-"'Durante todo o tempo, o Ministro 
Maílson da Nóbrega respondeu ao Sena-

·_ ·do da mesn:ta f9rma que respondi, ou 
seja, que não posso liberar informações 
de quem sacou dinheiro no feriado ban
cário, porque eStOu pi'olbida de fazê-lo, 
em função da Lei do Sigilo Bancário. 
O Ministro Maflson sempre se baseou 
nessa lei c ningu~m o processou. Agora 
me querem processar. Resolvi optar:· se 

--der o ni:úrie dos aplicadores, eles me pro
cessarão; se não der, os Senadores é que 
o farão. Então, achei melhor me escudar 
na Lei do Sigilo Bancário, porque este 
País _tem leis a serem respeitad~. " __ 

Mais uma vez diz que o Sená.do não_ ~Stá 
cumprindo leis. E térmimi dei seguinte ina-
neira: · 

"Se os SenadOres ·me proCessarem; és· 
pe.ro ~er um ~om, ~dv_ogado:'~ 

-É um desafio ao senado!- É "um·a afrOhia! 
Uma entrevista de página inteira-... 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador, 
permite-me V. Ex' umaparte? 

O SR. JAMIL HADOAD - Com a maior 
satisfáçâp; O~ço V.-Ex~ 

O Sr. Divaldo S_uruagy - Diria, a favor 
da Ministra· "que- S. Ex~ assume a sua igno
rância jurfdiéa, porqUe deixou ben\ claro não 
ser uma jurista e, daí, não conl_lecer os m~ap.~ 
dros da _lei. Entretanto, isso reVela algo, na 
minha opinião, muito mais profundo e mais 
amplo, Senador Ja~il Haddad: _o descaso do 
Govern9, com o UI'~} t<:tdo, ao Poder Legis
lativo e_ ao outro poder da República. VQu 
citár um fáto, aparen,te_mente tolo, mas _que 
vem confirmar este nosso raciocínio. Sabe
mos que 'as viagens -Pfesidenci8.is -são Plane
jactas com muita antecedência. Um Presiden
te da República, ao se deslocar de um país 
para outro, é alvo de um planejamento bas-
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tante detalhado, até para a própria segurança 
do Presidente_. O Presidente, hoje, participou 
de uma reunião da OEA em Assunçao, capi· 
tal do Paraguai. Segundo a Secretaria da Mew . 
sa, a comunicação da viagem do Presidente 
chegou na sexta-feira, às 18 horas. Sábado, 
não há e;tpediente, domingo também não, 
e o Presidente já estava no Paraguai e não 
havia sessão ordinária do Senado em que fos
se lida a comunicaçáo de Sua Excelência.Eu 
solicitaria a esse grande Parlamentar, esse 
grande amigo, esse grande companheiro que 
ra, que está com a responsabilidade de falar 
em nome do Governo nesta Càsa, lembrasse 
isso·a S. Ex~. já que o Presidente vai viajar 
esta semana, vai assistir à abertura da Copa 
do Mundo- em Roma - é o primeiro Presi
dente do Brasil que se desloca para assistír 
ã abertura de uma Copa no exterior, e até 
poderíamos compreender, já que o futebol 
é a grande paixão do povo brasileiro, mas 
Sua Excelência não se contém; ele tem que 
voltar por Paris, para assistir ao encerramen
to do Torneio de Ténis de Roland Garras; 
ele tem que passar em Pàris; é a quarta via
gem a Paris que ele faz este ano. Em cinco 
meses, ele fez quatro viagens a Paris. O Presi
dente não consegue se _conter. Congratulo
me com V. Ex', nobre Senador Jamil Had
dad, pela defesa intransigente que está fazen
do, não ·apenas do Senado, como do Con
gresso como um todo. Quando a Ministra 
se escuda em sigilo bancário - e ·recorda
"mo-nos que, na semana passada, todos os 
meios de ·comunica-ção do Brasil especularam 
à vontade sobre o escândalo de Cr$ I bilhão 
da Vasp, descendo a detalhes de qual foi 
o valor do cheque que o funcionário dessa 
empresa aérea tinha depositado na sua ·conta 
para auferir os juros correspondentes àquele 

· depósito. Então, não eXiste sigilo bancário 
· quando interessa ao Governo. através rla Po

lfcia ou do Fisico- tomar medidas punitivas. 
Não existe sigilo bancário para pers"eguir to
das as casas de saúde e hospitais que transfor

, maram cruzados em cruzeiros. A PoHcia Fe-
deral tem até anunciado, para gáudio de mi
lhões de brasileiros, que está fiscãiizando, es
·sas transformações absurdas de cruzados em 
cruzeiros realiZadas por vários bospit3is e ca
sas de saúde. Agora existe o sigilo bancário 
para não informar,_ ao Senado da República 
e à sociedade brasileira, os saques que ocorre· 
ram exatamente no dia 12. Coiii, o .cuidado 
que o caracteriza, na ~ua vida pariamentar, 
V. Ex~ não quer deixar insinuações, mas eu 
comentava, há poucos minutos, ç9m o Sena
dor José IgnácioFerreira, todo o tipo de espe
culação que está dominando, principalmente 
a classe média, que está com todos os seus 
cruzados retidos, porque não tem condições1 

nem tem meios, nem tem instrumentos para 
transformá-los em cruzeiros. A poupança po
pular está toda retida, enquanto.os grandes 
empresários retiraram bilhões_ e bilh:ões de 
cruzados antes da anunéiãçáo do plano. V. 
Ex•, poderia dizer que foi no dia 12, mas 
V. EX' não diz, corno cUidado que o caracte
riza. V. Ex• poderia dizer que foi no Citibank, 
que foi um carro forte, poderia dizer até a 

hora, poderia dizer até o nome daquele em
presário que retirou mais de 650 milhões, mas 
V. Ex" náo o diz, porque aguarda que o Minis
tério da Fazenda comunique, através do Ban
co Central, esses saques. Senador Jamil Had
dad, V. Ex~ está defendendo os interesse;; 
do Brasil neste momento~ Receba, pois, a 
minha solidariedade, porquanto V. Ex• re
presenta, neste instante, a dignidade do Par
lamento brasileiro. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador 
Divaldo Suruagy, a imprensa brasileira publi
.cou, à farta notícias sobre vazamentos, que 
o Sr. Daniel Dan tas, representante do Grupo 
lcatu, teria sacado 300 milhões; a revista Is~ 
toÉwSenhor c_ontou que determinada pessoa, 
em São Paulo, teria recebido um telefonema 
de Brast1ia dizendo: saca tudo, porque vai 
acontece.r:istp e coisa e tal, e esse empresário 
agradeceu sensibilizado, porque retirou e não 
teve nenhum dinheiro confiscado. 

São muitas as informações, inclusive esta 
que V. Ex! refere, que me chegaram, mas 
não tenho, em absoluto, dito o nome das 
pessoas, não tenho usado isto. Se os elemen~ 
to~ vierem à minha mão, eu já estou com 
uma equipe preparada para analisá-los e veri· 
ficar, na realidade, quais os que devem ser 
apresentados à população brasileira configu
rando um comportamento criminoso. Sacar 
em feriado bancária é crime~ é 'dolo. O Presi· 
dente do Sindicato dos_ Bancos do Rio de 
Janeiro, o Sr. Theóphilo Azeredo, declarou, 
e a notícia foi veiculada em vários jornais, 
que grandes saques ocorreram nos feriãdos 
bancários. 

No entanto, a Ministra diz que não pode 
_dizer o que houve nos feriados ~ancários, 

· ou seja: "não posso liberar informaçõ_es de 
quem sacou dinheiro no feriado bancário por
que estou p~o,ibi4~ de ~azê-1o en;t função do 
sigilo baqcár.io",., , .. 
r __ Sr. Pres!d~~t.e, p.obre~. Par~~·- o <;JUe está 
~~ iJ:>go qão .é mais o requerimento do Sena
~or Jalllif fladdad; o que e~tá em jogo é a 
dignidade do Senãdo da República, é a manu
tenção das nossas prerrogativas constitucio

. g~is~ Este_Senado não pode transformar-se 
em um clube de tertúlias, ouvindo discursos 
6-Iamentando O paSsalnento de pessoas ami

: ~as. O Senàdo' tem_ q~é faz~r Qr~~atecer as 
suas prerrogativas- não sÓ o Senado, a Câ

, mara também, porque a COnstitúiÇão'é muito 
·clara: é funÇão" do Cori_gfesso Nácional fisca
lizar o Poder Executivo. E é o qUe" .estamos 
fazendo. 
,• Qual é o nosso crime? Estamos perseguin
do a Ministra, querendo isso? É a sua versão: 
que está sendo perseguida por Senadores! 

O Sr. Mário Mala - Pe.nnite V.. E:x.~ um 
apatteT--. 

O SR. JAMIL HADDAD- OuÇo V. Ex·. 
- Senadof Mário Maia. 

O Sr. Mário Msia- Nobre Senador Jamil 
Haddad, pode parecer que não seja perti
hente à matéria, mas envolve as prerrogativas 
,e, a morafidade desta Casa e do Congresso 

Nacional. Na sexta-feira, o Jornal do Brasil 
publicou, sob o título "Derrotado, governo 
reeedita novo bloqueio a dissfdios". 

"O governo tesoiveu ontem à noite 
editar a Medida Provisória n" 190, depois 
que a Câmara dos Deputados rejeitou 
por 149 votos contra 133, a Medida Pro
visória n~ 185, que permitia ao Tribunal 
Superior do Trabalho suspender, por 150 
dias aumentos concedidos peJos Tribu
nais regionais a trabalhadores em dissf
dio coletivo." 

Aliás, a notícia fala aqui enl a Câmara dos 
Deputados ter rejeitado, mas foi o Congresso 
Nacional. Acontece que a votação foi, em 
prime'iro plano, na Câmara dos Deputados, 
mas estava reunido o Congresso Nacional. 
E, no fim da notícia, Sr. Senador: arremata 
com o espelho, com chamada para dentro 
da terceira página: 

"O governo atribulu a derrota no Con
gresso a dois fatores: a recusa do Presi
dente em distribuir cargos na adminis~ 
tração e a suspensão de 220 concessões 
de TV em tramitação." 

E lá dentro, no jornal, um articulista, por 
nome Mário Rosa insere o seguinte no seu 
artigo: 

"A pressão fisiológica dos parlamen
tares para sacramentar nomeações na 
máquina estatal e a tentativa do Presiw 
dente Fernando Collor de suspender as 
220 concessões de TV em tramitação no 
Congresso, são, na avaliação do goverM 
no, os dois fatores principais que e-stão 
por trás da derrota na votação da Medida 
185."" 

E l.á adiante diz: 

"Nos últimos dias, o líder do governo 
na Câmara, Renan Calheiros, tem sido 
assediado em sua sala por uma romaria 
intermitente de políticos em busca de no
meações para os Estados. Para os auxi
liares de Collor, é justamente a recusa 
do Presidente em lotear a administração 
federal que estaria na raiz da derrota 
de ontem. 

O. segundo fator, segundo a análise 
oficial, repousaria na iniciativa de Co11or 
·de sustar as concessóes .de rádio e TV 
.aproVadas no final do governo Sarney." 

Nobre Senadoi, devido ã petulância da Mi
nistra, outros Mió.istros agirão da mesma for
ma se este Congresso - a outra Casa e Q 

Senado- baixar a cabeça diante da desobe
diência reiterada da Sr Ministra; será um 
atestado de que isso é verdade. O Congresso 
Naéibmil está na obrigação de' solicitar ao 
Goverho alista dos nomes dos Srs. Senadores 
e Deputadós que Vão pedir favores ao Go
verno em troca de vantagens pessoais, por
que, neste momento, está atingida a Institui
ção, porque, quando se diz Senadores, Depu
tadoS-ou Parlamentares, não se diz quais são, 
estamos todos atingidos; mu~tos dos Compa~ 
nheiros não estão nas escadarias do Palácio, 
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não estão mendigando nem recebendO favoM 
res em troca de votos, nem à época dos Cinco 
anos para o Governo Sarney, nem agora, pa
ra votar medidas provis6rias do ·presidente 
Collor. Para sanar a dignidade deste CongresM 
so, devemos levar muito a sério este julga
mento e repelir essas insinuações. Levo essa 
informação ao conhecimento do Lfde:r do Go
verno, Senador José lgnácio Ferreira, para 
que tome as providências, junto ao GovernO 
no sentido de indicar, nominalmente, aqueles 
Parlamentares que estão a denegrir o nome 
do Congresso Nacional com essas atitudes, 
fortalecendo comportamentos taiS como o da 
Ministra da Econo"mia, Fazenda e Planeja
mento. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre .Senador 
Mário Maia, li, hoje, matéria de estarrecer, 
quando me dirigia a Bras!1ia de avião. Um 
jornal do_Rio_cornunicava que o Líder do 
Governo na Câmara dos Deputados teria de
clarado que o Senador l}l"elson Carneiro, Pre
sidente do Congresso Nacional, estaria tra
mando a devolução da Medida Provisória que 
foi reeditada, porque não havia sido atendido 
na indicação_ de uma pessoa para díretor de 
uma empresa. 

Veja V. EX' a qUe ponto-chegam, a Lide
rança do Governo tentar atingir, desta manei
ra, a honorabílidade do Presidente do Con
gresso Nacional! 

Vejam como está este Governo! Como age 
este Governo! Não há respeito, não há nada 
que se possa-dizer, não há um diálogo aberto 
e.franco-·com o Poder Legislativo! 

Edita-se medida de manbã e revoga-se à 
tarde! No dia seguinte, a mesma coisa, repe
te-se o fato, a Ministra se nega a prestar infor
mação, o Presidente concede outro prazo, 
e a coisa vai nesse roldão. ~;:lg nos pod~mos 
curvar, a genuflexão não pode ser pe-nnitida, 
neste momento, pelo Senado da República. 

Companheiros, teço estas considerações 
porque quem ouviu a fala do Presidente e 
não conhecia os antecedentes, eStaria imagi
nando que o prazo da Ministra encerrou-se 
anteontem e que o S. Ex~ estivesse pedindo 
mais cinco dias para começar a prestar as 
informações requeridas. S. Ex~ não diz que 
o prazo se encerrou no dia 29 de abril -
já ·estamos no dia 4 de junho - e que o 
Banco Central, se não tiver condições d_e fa
zer esse levantamento, que feche as portas! 
Infeliz de um Pafs que não conta com um 
Banco CentraJ que possa ter um levantamen
to da situação bancáriã, ou isso é feito _com 
a maquininha de calcular na mão? 

Sr. Presidente, este fato é grave: dizer que 
o Banco Central não tem condições de prestar 
essas informações: será que pensam que aqui, 
Deste Senadó, só tem beócit?s, que a popu
lação brasi_leira não .sabe que existe um siste
ma de computação alt'amente so(istiCado no 
Banco Central? 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. 
Ex~ unl ãparte? 

O SR. JAMIL HADDAD -r- Coin grande 
satisfação, nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena - Receba V. Ex', 
nobre Senador Jamil Haddad, a minha total 
s-olida-riedade nessa lUta que estamos travan
do pela plena preservação das prerrogativas 
do Congresso NaciQnal, o q_ue vale dizer, pela 
defesa intr-<i.nSigerifi!ôa COnstituiÇão que pro
mulgamos e~~988~--

0 SR. JAMIL HADDAD -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, vou encerrar o meu pronun
ciamento, porque outros Srs. Senadores de
sejam fazer uSo da palavra. 

Quando fiz a citação- da notícia publicada 
no jornal, comentando a atitude do Líder 
do Gover_no ti3:Câ_rriã.ra, -a"tingindo a honora
bilidade do ?r~_i~ente, quis mostrar a que 
ponto se chega para tentar fazer a popUlação 
acreditar que o Presidente Nelson Carneiro, 
com sua tradição política, com a sua vida 
pública honrada, possa vir a ser atingido por 
um fato dessa natureza. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, agradeço 
a paciência de V. Ex'~ e vejo com satisfação 
que todos estão alertas para discutir, para 
debater e para manter, na realidade, a digni· 
dade e a honra da Casa, onde apresentam 
as suas idéias políticas e onde: defendem a 
população br:asileir~. (Muito_ Bem!) 

0- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência, antes de dar a palavra ao 
orador inscrito seguinte, o nobre Senador 
J arbas Passarinho, quer esclarecer que trouxe 
para submeter à apreciação dos Srs. Sena
dores a seguinte conclusão. Mas antes de lê
la, era de seu dever submeter ao conheci
mento da Casa_o Ofício que aCabava de rece
ber de S. Ex~ a Sr'_ Ministra da Economia, 
Fazenda e Planejameliio. O texto redigido 
pela Mesa, que se compõe de 3 páginas, con
cluía da seguinte forma:-

''Não haVendo, deSiarté, respondido 
, a. St; f!.:'!inistr~, .~í~da. ~o~ segUndo prazo 
que lhe tói abertO:, ao pedido de iníorma

·ção do nobre :Sem\dor Jamil Haddad, 
cumpre ão Senado, na forma do art. 216, 

-§ 1~', dó Regirriento InternO, declarar S. 
E,r~_a Sto Ministra Zélia Cardoso de.Me
llo, titular do Ministério da Econ-oniia, 
Fazenda e PlanejamentO sUjeita ao pro-

,-cesSO po'r criffiê dé responsabilidade, nos 
exatOs termos Oo art. 50',§ z?: da CoriSti

-tUiÇão }'edààL ' _- ·_ · · _· ' ' 
- · A Mesa tomará as 'providências neCes-
SáríaS par'a O cumprimentO da delibefa~ 
't;ão do se·nado Federal." ' 

Esta era a decisão da Mesa antes de receber 
o ofício de S._ Ex', declarando-se disposta a 
cumprira deliberação do Senado, no sentido 
de enviar essaS informações. Por isso mesmo, 
antes de pôr a votos essa decisão, era do 
meu dever abrir o debate, em face de ·um 
fato que era Cons_ide_rado noyo. Os Srs. Sena
doreS póderiam já; quando fosse submetido 
à deliberação da Casa o pOnlo de vista- da 
Mesa, 'adotar ou não a decisão. Não poderia 
excluir do conhecimento da Mesa um fato 
posterior, que era a comunicação da S~ Mi
nistra, que, embora reafirme as suas convie-

ções pessoais, se rendia ã decisão da Mesa 
do Senado de prestar essas informações. De 
modo que a Mesa cumpria o seu dever ao 
divulgar, no início desta sessão, o ofício que 
recebera hoje. 

Este é o esclarecimento para mostrar que 
a Presidência do Senado cumpria seu dever, 
-e não está presa a nenhum liame, a nenhum 
compromisso, seja com o Governo, seja com 
a Oposição. A Mesa cumpre seu dever acima 
de tudo, mesmp porque, na hora em que assu
mi esta Presidência, me desliguei de qualquer 
compromisso com meu Partido, para ser, co
mo dizia_ Nilo Coelho, o Presidente_dQ Sena
do_ e, conseqüentemente, o Presidente do 
CongtessO NacionaL 
_ Não vou d~r resposta ao que a imprensa 

divulga, porque se todos_nós'passarmos-agi:ira 
a admitir o que saiu pUblicado, não faremos 
outra coisa. 

A Presidência do Senado e, conseqüente
mente, a Presidência do Congresso Nacional 
não designa e, at~ lioje, não ·designou um 
s6 dos membros das comissões mistas que 
examinam as proposiçôes de medidas provi
sórias; são os líderes que, livremente, indi
cam os membros dessas comissões. A Presi
dência não indica um s6 relator, porque são 
as comisSões que indicam esses relatores. E, 
aié hoje, o Presidente desta casa e do Con
gresso Nacional pode.dizer que desafia todos 
os Sts. Senadores e todos .os Srs. Deputaclos 
a dizer que num momento qualquer a .Presi
dência p~diu a qualquer dos_nlembros do 
Congresso Nacional que vOtasse nesse ou na
quele sentido; que·sequer não comparecesse 
às_ se;;;sões ou que se ausentasse para evitar 
quorum. No dia em que a Presidência for 
acUsada de qualquer desses atas, o Senador 
Nelson Carneiro deiXará esta Presidência, re
nunciará ao mandato de Presidente do $ena
do Federal e, conseqüentemente, do Con
gresso Nacional. 

O ]>residente não tem nenhum compr~mis
so, seja com o Governo, seja com a Oposição, 
e tem procurado pautar sua atuação c_om o 
maior cuidado para não ser acoimado de par
tidário deste ou daquele grupo. 
Agora~ o que se·cilleié evitar, tanto· quanto 

possível, um conflito entre os Poderes- tese 
que foi aqui defendida ~om o maior brilhan
tismo por vários Srs. s-enada,res na última 
sessão; inclusive pelos nobres Senadores Fer
nando Henrique Cardoso e Mário Covas, que 
entendem: sempre que for possível evitar-se 
o Cõrtflito·entre os Poderes; é dever do Presi
dente do Congresso fazê-lo. 

A Presidência não terá nenhum receio, ne
nhuma intranqüilidade, em aceitar o debat_e 
e até a divergência, se isto for necessário. 
Enquanto for possível defender a harmonia 
entre os Poderes é dever do Congresso e do 
seu Presidente lutar por isto. Quarido não 
for possível, aceita o debate e a divergência. 

O~sr; Mário Maia- Sr_. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre senador Má
rio Maia. 
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O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, em face do que 
V. Ex' acaba de declarar, ao ler para nós 
as conclusões da Mesa, solicito a V. EX" não 
considere o Aviso n" 432, por ser extempo~ 
râneo. 

O SR. !'RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa não pode delX:ái- de dar conheci~ 
menta ao Plenário. -o- Plenário é que pode 
deixar de tomar conhecimento, mas a Mesa 
tem esse dever, senão, amanhã, poderá ser 
acusada de não ter dado ciência desse ofício, 
e-haver levado a erro algum Senador. A Mesa 
distribuiu e leu o documento exatamente para 
que cada um dos Srs. Senadores fizesse o 
seu juízo e decidisse como quisesse. Não há 
nesta Casa um só Senador, como não há no 
Plenário do Congresso um só Deputado que 
possa dizer que em qualquer questão, a mais 
insignificante, a Presidência tenha pedido 
que um Deputado ou um Senador votasse 
desse ou daquele modo. 

No primeiro dia em que assumi a Presi~ 
dêncía do Senado, convoquei os diretores do 
serviço e lhes pedi que opinassem com a 
maior liberdade. A Presidência não pediu, 
até hoje, a um só diretor, a um só assessor, 
a um só consUltor que opinasse nesse ou na~ 
quele sentido. E renovã Seriijjre o "desejo de 
que opinem livremente. 

No âmbito administrativo, no entanto, a 
Presidência se reserva o direito de aceitar 
ou não o parecer que lhe s-eja-dado. Sentir
me-ia constrangido de repetir aqui' determi
nados procedimentos dos quais são.acusados 
outros membros do Poder ExecutiVo~ Legis
lativo ou Judiciário, de pedir pareceres neste 
ou naquele sentido. Os pareceristas, na mi~ 
nba Presidência - como, certamente, nas 
anteriores - são livres para opinar, como 
entenderem justo. Agora, a Presidência pode 
aceitar ou nãO o parecer, sob pena de não 
ser ela quem dirige a Casa. _ 

Se faÇo isi.o no campo· a·dininistrativo, no 
campo políticO, <ité-hoje, não há um só Depu
tado, um só Senador, qu~ tenha dito que eu 
insinuei unl relatóriO oU um parecer. 

Ao fazer esta afirmação não resguaido mi
nha pessoa, mas a do Presidente do Senado 
Federal e do Presidente do Congresso Naclo· 
na L 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho, que quer discutir o ass_unto 
motivo desta sessão. 

O SR. JARBAS l'ASSARINHO (PDS -'
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, preliminarmen
te, uma palavra dirigida a V. Ex• que foi, 
aqui, objeto de uma. o_bservação feita pelo 
nobre Senador Jamil Haddad, segundo leitu
ra que S. Ex• fez do jornal. 

Estou, absolutament~ •. convencido de que 
não há um só Senador, p-residido por V. Ex•, 
que ponha em dúvida que V. Ex• encarna 
a dignidade do Senado Federal. E merece 
fazê~Io, não apenas pelo passado de_V. EX", 
mas, particularmente, pelo passado co.o.juga-

do com o presente de V. Ex• Não está em 
jogo, pórtanto, a dignidade do Senado Fede
ral - como ouvi; ainda há pouco, se falar 
aqui. 

A minha posição tem sido aqui de indepen· 
dência, embora o meu Partido oficialmente 
esteja ligado à aliança de suporte ao Governo 
Federal; os meus Pares nesta Casa são os 
primeiros testemunhas de que eu tenho me 
comportado de maneira absolutamente inde
pendente. 

Foi muito bom, Sr. Presidente Nelson Car
neiro, que V. Ex~ lesse o que já tinha prepa
rado no caso de não haver nenhuma nova 

_comunicação da Ministra da Economia Fa
zenda e Planejamento, referente a este caso. 
Foi muitO bom, porque V. Ex· mostrou que 
iria, no meu entender, até desnecessariamen
te, submeter ao Plenário da casa; iria dar 
seguimento à razão e à finalídade da sessão 
extraordi!]áría que V. Ex• convocou e que 
diz como_ finalida.d.e: "ç.umprimento ao dis~ 
posto no art. 216, § 1", do Regimento Inter
no". 

O art. 216. § 1", diz: 

"Ao fim de 30 dias, quando não hajam 
Sido prestadas as informações, o Senado 
reuni(~se-á, dentro de 72 horas, para de
clarar a ocorrência do fato e adotar as 
pn>vidê-9cias decorrentes do disposto no 
§ z~. do art. 50 da Constituição." 

Há, nesta casa, juristas que entendem que 
V. Ex• nem precisaria submeter à deliberação 
do Plenário. Caberia à Mesa enviar o requeri
mento, e este ficou sub censura da Mesa, 
que entendeu fosse remetido. Caberia à Mesa 
providenciar, exatamente em decorrência, as 
medidru; que, no campo próprio, que era o 
Supremo Tribunal Federal, fossem cabíveis. 
Mas achou V. Ex' de convocar o Plená.rió 
da Casa para discutir essa finalidade. 

Sr. Presidente, tudo Q que eu ouvi até hâ 
pOUCo dêu:me a impressão de que V. Ex• 
tinha acabado de receber o silêncio da Minis
tra da economia, Fazenda" e Planejamento 
e por causa diSSõ, então, a conseqüência dos 
discursos e dos apartes que ouvimos. 

Ora, já sê disse aí, que ninguém, aos 16 
anos, pode deixar de ser um ]?om incendiário, 
e_ que, aós 30, não poderá deixar de ser um 
bom CapitãO de Bombeiros. Na minha idade, 
eu· postulõ" O lugãr de CorOnel de bombeiro, 
exatamente na medida em que V. EX'-, ao 
acabar de falar para o-Plenário, mostrou a 
nec.essidade de evitarmos conflitos, quando 
eles fossem evitáveis ou quando eles seja evi~ 
tá veis. 
~O que se está passando aqui? Eu anotei, 

e rararn~Dtc: discrepo do meu ilustre colega 
Sendo r Jutahy Magalhães, do Senador Jamil 
Haddad um pouco mais. Çom o S.enador Ju
tahy, a discrepância é menor porq__ue .não en
contro, como com relação ao Senador Jamil 
Haddad, uma discrepância de ord_em ideoló
gica. Por isso, tinha que ser muito sincero 
dizendo que discrepo menos do senador Juta
hyoMagalhães do que do Senador Jamil Had
daÇ. Mas, ambos, no meu entender, sangra
ram na veia da saúde. O documento cha~ 

ma-se aviso, mas muitos aqui estão interpre~ 
tando equivocadamente - "a Sra. Ministra 
está avisando", com se fosse-íSSo parte da 
petulância- aviso é a classificação que. se 
dá na correspondência oficial,- qUando um 
Ministro de Estado assina um documento pa
ra outro Ministro ou para outro Poder, e não 
oficio. Como parece, alguns preferiam que 
fosse ofício e não aviso, porque aviso seria 
exagero e exorbitância. Deixemos isso de la~ 
do, porque lmera burocracia redacional. 

Mas, dis~eram meus Colegas, especialmen
te o Senador Jamil Haddad: "o Plenário vo
tou", como se estivesse escrito aqui que o 
Plenário votou e, portanto, apoiou a tese ori
ginal da Ministra. Não é o que está escrito. 
Não vou tr~t~r da matéria retrospectiVa que 
já foi muito bem tratada pelo Senador Jamil 
Haddad, e estou inteiramente de acordo que 
o fundamento desse equivoco grave deve-se 
a esse cavalheiro, que não conheço, José Ro
berto da Silva, Chefe de Gabinete do Presi
dente do Banco Central, quando, mandando, 
ele sim, um ofício para o Chefe de Assessoria 
Parlamentar do Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento. diz neste parágrafo: 

"A propósito, cumpre-me comunicar 
a v. s~ que o disposto no § 4~. do art. 
38, da Lei n" 4.595, de 31-12-64, que 
continua em pleno vigor, mesmo diante 
do estatuído no§ 2", do art. 50 da Consti· 
tuição de 1988- é desse cavalheiro, não 
sei se é jurista ou .o que é que ele é 
- condiciona, in casu, a aprovação do 
Senado Federal a obrigatoriedade da 
prestação das informações em apreço, 
única maneira de liberar o Banco Central 
e. as instituições financeiras do dever Je. 
gal de _guardar sigilo das operações ativas 
e pa~sivas dessas instituições, e dos servi
ços por elas prestados." 

A aqui está o in(cio do grave equívoco. 
Isso foi magistralmente dito pelo Senador 

Mário covas, numa das suas intervenções, 
quando disse que com este parecer que a Sra. 
Ministra, a Sr• Ministra enviou ... (Risos) 
--É preciso fazer jus ao estado civil correto, 
ainda mais quando a Srta._ Ministra declara, 
numa .estação çle televisão, que está apaixo
nada. (Risos) E um direito humano soberba1 
mente admirado. 

Acontece, Sr. Presidente, que quando o 
autor desse requerimento declara .... (Risos)_ 
Senador.J utahy Magalhães, honni soit qui mal 
y pense. 

O Sr. Jutahy Magalhães- É que V. Ex• 
náo complementou a frase da ministra, que 
ela estava apaixonada por um viúvo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Honni 
.soit qui mal y pense. 

Há moffieritos em que o discurso parla
mentar, torna-se abolutamente inócuo, e o 
silêncio talvez seja a melhor resposta. Não 
mereço tanto! 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senildores, S. Ex~ 
não disse no seu documento que o Coniresso 
votou_,. que o Plenário votou. Notemos o cui
dado que hoUve, a habilidade de quem redi-
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·giu, desta vez, o documento _que ~e chama 
aviso ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex· 
um aparte? 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Ouço. 
com todo prazer, o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Vou discrepar 
de V. Ex·~ também acho que talvez, não digo 
caso único, mas praticamente caso único. 
Porque, se V. Ex' cotejar o que está no § 
29 com o que diz a lei, irá verificar que- S. 
Ex~ declara que foi ouvido o Plenário. Em 
conseqüência, tornou-se possível o atendi
mento das informações solicitadas, porque 
obedecido o disposto do § 4", do art. 38. O 
que diz§ 49? 

"Os pedidos de informações a que se 
referem os § 2° e_39 deste artigo deverão 
ser aprovados pelo plenário da Câmara 
e do Senado". Se diz S. Ex~ que "foi 
obedecido". 

O disposto no § 4!1, é porque acha S. EX" 
que foi aprovado pelo Plenário do Senado. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Perdão, 
nobre Senador, estou acostumado, nesta Ca
sa inclusive, a debater com os aPreciadores 
de silogismo. Mas a premissa de V. Ex~ é 
básica e a cons~qüência não o é, rlata venia. 

Henri Poincaré,_ o Matemático, dizia que 
quando se parte de uma premissa falsa che
ga-se necessariament~ .a uma cqnseqüência 
falsa; mas quando se parte de uma premissa 
verdadeira, nem sempre se chega a uma con~ 
seqüência verdadeira. No meu entender, é 
o caso de V. Ex~· e, por contaminação sintá
tica, o caso do Senado Jamil Haddad. Po_rque 
aqui diz: 

"Tomei conhecimento de que a deci
são da Mesa do Senado, ref~rente ao 
Requerimento de Informações n~ 3-9, de 
1990, transitou no plenário desta Casa, 
sem que o mesmo se opusesse ao levanta
mento do sigilo bancário." 

É verdade ou é falso, Sr. Presidente da 
Casa? A decisão de V. Ex' transitou ou não 
transitou pelo Plenário da Casa? Noto até 
a diferença. Não quero fazer sofisma, não 
quero nem dizer que S. Ex• preferiú hão usai 
o verbo "tramitar"; porque a tramitação exi
giria o cumprime-nto de determinadas passa
gens obrigatórias· de próceSso. Nãol DiSse S. 

. Ex~: "transitou''. Transitou em silênCiO! 
Quando V. Ex" comunicou o fató --eu estaVa 
presente a todas as sessões que V. Ex~ presi
diu neste caso e não vi realmente ninguém 
qUe dissesse que não era possível quebrar 
o sigilo bancário. Até ao contrário. Eu falava 
num determinado momento, quando s: Ex• 
o Senador Hugo Napoleão aparteou-me pà.ra 
lembrar que o sigilo" bancário já- tinhà. sido 
quebrado antes, coisa ·em que a-gora mesmo 
se voltou a falar. E nisso, já qUe eu falei 
em matemático, embora: francês, Henri Poin
caré, vou me servir de um do Brasil, que 
é o ex-Ministro Delfim Netto, oriundo da 

área da Itália. S. Ex• também diz muito bem: 
''Dois erros não somam um acerto". É como 
se nós disséssemos: "um erro não justifica 
o outro". Se houve a quebra de sigilo, a partir 
do momento ·em que este Governo se trans
formou no mais poderoso de todos os Gover
nos _que o País já teve no campo da economia 
-cheguei a dizer até que o Presidente tinha 
um certo poder absolutista, nesse caso- não 
há o que discutir a esse respeito. Mas, na 
verdade, a Ministra, que havemos de concor
dar que, em primeiro lugar, não teve passado 
parlamentar, não tem experiéncia nesse cam
po, recebe do Banco Central a informação 
de que está, por seu turno, sujeita a uma 
ação penal, no Cª-50 de levantar sigilo, de 
acordo com uma lei ordinária, entendo que, 
nessã-õcã:Sião, se gerou o equívoco grave, 
e fiquei cofltra- a posição do Governo. Já me 
solidarizei com o Senador J amil Haddad an
tes, fiquei contra a posição do Governo, e 
estaria com a posiçã_o do Senador Mário 
Maia, se não tivesse vindo este aviso-que àgo
ra veio, Sr. Presidente. Qual é o nosso obje
tivo a partir deste instante? 

É insistir que a dignidade do Senado está 
ferida e, conseqüentemente, devemos ir-ao 
proces.-,o? 

Não. Acho que não é o caso, até porque 
o Senador Jamil Haddad não me desmentirá, 
quando S. Ex• disse várias vezes aqui, e eu 
ouvi, que aceitava as informações progres
sivas e parciais. De S.Ex•, eu ouvi isso; aceita
ria até que aS informà.Ções viessem progres
siva-e paulatinamente~ 

O Sr. Jamil Haddad - A partir do dia 
29, quando se encerrou o prazo, nobre Sena
dor. Já são 60 dias. 

O SR. JARBASPASSARINHO -Agora 
fica V. ;Ex' preso a déadline. Muito bem! 

O Sr. Jamil Haddad --Não, quero deixar 
bem claro esse-ponto para não dar a impres
são de que eu queria e que agora estou re
cuando. Não! Era naquele prazo, nobre Se
nador. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- V. Ex• 
não recua, V. Ex~ ataca sempre. Está sempre 
na ofensiva. 

O Sr. Jamil Haddad- Quando eu prati
cava esporte, era atacante. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois é. 
Veja V. Ex•: eu: Cju_e.fui nlediOcríssimo gu"ar~ 
da de basquete, era defensor, e V. Ex~ e!a 
atacante. 56 _o_s_ ·ãtacantes fazem cestinha. É 
o caso, V. Ex• faz cestinha. -

No nosso caso, aqui estou querendo julgar 
como se fosse um juiz. (Não tive essa sorte 
na vida como outros tiveram aqui. Brilhantes 
juízes que nos dão a alegria da sua presença 
nesta Casa.) Não_ quero repetir aquela bou~ 
tade francesa que diz que "um júiz era tão 
juiz que era eqü-idisti:uite -eritre a- Justiça- e 
a injustiça". Não quero ser eqüidistante entre 
a Justiça e a injustiça. -. 

Estou achando que, quando o Senador Ja
mill Haddad admitiu a informação progres-

siva,_ admitiu o mérito Oas informações basea
do em quê~ Na difiCIJldade provável de se 
ter, desde Jogo, o conjunto de informações. 
Como disse o SenadOr Jutahy Magalhã.es, al
guém referiu-se que eram 8 quilos de infor
mações para, de unia vez só, Serem enviadas. 

Não sei. Não entro nisso. Acho que, na 
época da informática em que vivemos, é pos
sível que se faça isso de maneira mais rápida. 

Mas, dentro do mérito, o próprio autor 
do' requerimento aceitava ser parcial e prO
gressiva, mas ainda não posso entender q uan
do o Senador _JamiU Haddad diz que esse 
prazo de cinco dias mais está sendo objeto 
de utntzação para um possível "enxugamen
to"- foi a expressão que S. Ex~ usou. 

Vou eu querer agorâ me colocar na posição 
de Advogado do Diabo em relação ao Sena
dor pelo Estado do Rio de Janeiro: se o Go
verno quisesse enxuga.r alguma coisa, se qui
ser, já terá enxugado, porque S. Ex• mesmo 
já mostrou que o prazo já se esgotou várias 
vezes, não- será por mais cinco- dias, e sim, 
dois meses e cinco dias que o Governo pode
ria enxugar, se pode enxugar. Entretanto, 
é preciso caracterizar, Sr. Presidente, que no 
caso da ConstituiÇãO, não se fala apenas em 
enviar resposta no prazo, mas se diz clara
mente que a resposta não pode ser fraudu
lenta e mentirosa. É outro ponto que o Sena
dor Jamill Haddad pode levantar, amanhã, 
neste Plenário. -

Ora; Sr. Presidente, Srs. Senadores, falou~ 
se aqui em petulância. o Senador Aure_o Me
llo fez um trocadilho impublicável, não vou 
tratar dele, mas acho que não devíamos, des
de já, tratar desta matéria,_ caracterizando 
a figura de uma mulher que dirige o Minis
tério. Tenho sido vítima ddla, como a maioria 
do povo brasileiro, ou, particularmente, co
mo a classe média. Nem me abrigo na espeo 
rança risonha e inteiramente impossível que 
foi levantada aqui pelo Senador Jutahy Maga
lhães, que aí seria o contrário, seria repe~ 
tirmos o amor de apache, Sr. Presidente, a 
mulhe.r de apache, para o apache provar que 
tem amor por ela, bate nela sis~ematicamen
te. Eu não gostaria de ter um tipo de amor 
masoquista da minha parte ou sádic_o do_ outro 
lado. 

Apenas acho, Sr. Presidente, que, quando 
V. Ex• comete ao plenário do Senado, numa 
interpretação muito pessoal, a deliberação, 
o meu ponto de vista e do meu Partido é 
o de que nós devemos aceitar essa colocação, 
porque, na verdade, as primeiras palavras do 
Senador Nelson Carneiro traduzem precisa
mente p ca~o: ."A M.i~i.~tra est~ apenas sal
vãildO -a faCe". Qua_iido el_a di:2; jsso, e o § 
29, que o Senador Jutahy Magalhães chamou 
a atenção: "em conseqüência, tornou-se pos
sível o atendimento"; ela está salvandO a Sua 
própria face, na medida e·m que primeiro se 
dirigiu ao Senado, declarando que não podia 
fazer a comunicação, porque estava presa por 
lei, estava irilpedida pof lei. Neste caso, ela 
está salvando a própria face, na medida em 
qúé o plenário do Senado ouviu em silêncio 
e ela _se_sérve_ desse argumento. Mas se serve 
para quê? Para prestar as informações. 
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Então, eu acho que interessa furidãmen
talmente ao Senador Jamill Haddad é receber 
essas informações. Se _elas vêm a prestação 
ou não, depende do tipo de Governo que 
temos- outros poderiam paga~ â vista, este 
pode pagar a prestação. Mas, de qualquer 
modo, Sr. Presidente, tenho a impressão de 
que o objetivo fundamental visado pelo Sena
dor Jamill Hadadd está colimado, através 
dessa responsabilidade que a Ministra toma 
no seu aviso, ela está obrigada a apresentar 
ao Senado, no prazo de 5 dias, as primeiras 
informações. Se ess~ prill)_~iras informações 
não forem suficientes, é evidente que o Sena
do se manifestará a respeito. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Ouço 
ainda o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Juta.hy Magalhães -São dois pontos 
que desejo ressaltar, Senador Jarbas Passari
nho: em primeiro, como V. Ex· interpreta 
a fala do Presidente, que o Senado terá de 
aprovar ou não este aviso -digo aviso não 
naquela dúvida que V. EX" levantou aqui, 
de que poderia haver aqui por parte de alguns 
Senadores, mas aviso pelo que está escrito 
-ao invés de dizei ofício número tal, lê-se 
aviso número tal. O primeiro p-roblema é o 
seguinte; se formos votar e se aceitarmos este 
aviso, não estaremos aceitando todo o seu 
texto, tudo o que aqui está constando dele, 
portanto, aceitando aquela tese de que foi 
atendido o disposto no § 4" do art. 38? Eu 
não aceito! 

OSR. JARBAS PASSARINHO-Eu tam
bém não. Estou plenamente de acordo com 
V. Ex~. Será assim que interpreto. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Seria a primeira 
dúvida: se votarmos aqui; aceitando- um avi· 
so, se estamos ou não aceitando o que_ está 
constando aqui no § 29. -

O SR. JARDAS PASSARINHO- A minha 
resposta a V. Ex• quanto à primeira dúvida 
é enfaticamente nãol Como eu disse a V. 
Ex•, ela aproveitou para lavar a face do Minis
tério, para não dizer da Ministra em si. .. 

O Sr. Jutahy Magalhães- A Ministra vai 
lavar a face dela, e vamos sujar a nos_sa. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Não. 
Penso que V. Ex• está um pouco amargurado 
neste caso e sem razão de ser. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Não estou 
amargurado, Senador, porque não tenho 
qualquer razão para amargura. Não julgo a 
pessoa da D. Zélia, julgo a ação da Minis(ra 
Zélia. 

O SR. JARDAS PASSARINHO -Digo 
amargurado quando_'!. Ex• diz que "estamos 
sujando a nossa face. 

O Sr. Jutahy Magalhães- No meu enten· 
dimento, quando nós aqui formos aceitar esta 
tese, nós não poderemos, em hipótese algu
ma, votar de acordo com o que está escrito. 

- OSR. JARDAS PASSARINHO- Senador 
Jutahy Magalhães, respondendo â primeira 
dúvida, V. Ex• disse que eram dois pontos 
e até me satisfez, JX)rque eram só duas que 
ouvimos de V. Ex:•; se fossem c_inco eu teria 
cinco dificuldades. Sendo duas, a primeira 
já náo é tão difícil e eu diria que, absoluta
mente, não aceito que se entenda como se 
tendo-Sido votado pelo Plenário o requeri
mento. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex· inter· 
preta da mesma maneira que eu, e veja V. 
Ex~ que nós não estamos, quase nunca, dis· 
cardando. 

. O SR. JARDAS PASSARINHO -É verda
de. Acho que este cidadão chefe de gabinete 
do Banco Central_,_se é advogado, deveria, 
neste instante, até por uma questáo de pudor 
pessoal, demitir·se do cargo, porque ele foi 
o responsável pelo prímeiro equívoco de on
de se gerou toda a série de. equívocos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Veja V. Ex•, 
por que ela é obrigada a aceitar o que diz 
o· Chefe de Gabinete e não aceita o que diz 
o Dr. Cid Heráclito, que é o Chefe da área 
jurídica do seu Ministério e, portanto, que 
já tinha interpretado na obrigação do Minis· 
tro anterior responder o ofício do Senador 
José Fogaça, de acordo com a nova norma 
constitucional. Então, não há razão dela de
mitir o Ministro, poderia até se demitir, por 
não aceitar de quem tem mais conhecimento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Eu. 
aliás, confesso a V. Ex" que não conhecia 
o parecer do Dr. Cid Heráclito, a quem res
peito muito. acho que evidentemente, ele de· 
ve ser<:' melhor cortsel_h~iro para o cargo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~. então, 
não leu o meu parecer na Comissão de Cons
tituição, JúStiça e Cidadaflia que cita o pare
cer do Dr. Cid Heráclito. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Eu esta
va ausente, V. Ex~ sabe, acamado ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas eu estou 
aqui. .. 

-O SR. JARBAS PASSARINHO- Gripa
do, e:m casa, e _com licença lida pela Mesa 
do Sena~o: po~ isso é que não me pude delei· 
ta r com o parecer de V. Ex•_ 

O Sr. Jutahy Magalhães -Tive oportu
nidade de transcrever o parecer do Dr. Cid 
Heráclito. Senador Jarbas Passarinho, outro 
ponto que temos de fixar bem aqui é que 
nós não estamos discutindo sigilo bancário, 
pOrque a Lei de 1964, citada pela Ministra, 
já estabelece como se atender para enviar 
as infonnações ao Cong~esso. Então, nunca 
foram criadas dúvidas se poderiam ou não 
ser enviadãs essas informações. A dúvida era 
~maneira como foíenviado o requerimento, 
se através do Plenário, se através da Mesa. 
O' sigilo bancário nunca foi questionado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO -É verda
de, Exceto no parecer a que me !eferi. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nem no pare
cer, porque o parecer se refere a essa norma 
da lei. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Perdão, 
Senador. V. Ex•, que leu a matéria mais pro
fundamente do que eu, veja o que está nesse 
§ z~ do ofício do Sr. Roberto da Silva. Ele 
diz assim: 

"A propósito, cumpre-me comunicar 
a V. Sa. que o disposto no § 4", do art. 
38 da lei tal, que continua em pleno vi
gor, me~mo diante de ... " 

O Sr. Jutahy Magalhães- ele considera 
que continua em vigor, mas o que determina 
o§ 4" é isso, pode enviar a informação, desde 
que cumprida a formalidade da audíénci:á" do 
Plenário. Então, ele considera também ... 
Ninguém pode colocar em dúvida o direito 
de nós recebermos as informações em caráter 
sigiloso. Depois é que começaram a aparecer 
as informações da Ministra de que estava de· 
fendendo o sigilo bancário. Não é isso. A 
questão aqui foi sempre esta: entre o direito 
do Plenário e o direito da Mesa. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Tem V. 
Ex~ razão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Então, se com
preendemos que o direito era da Mesa, a 
Mesa agiu bem ao enviar o processo para 
o Ministério. Agora, nós temos que examinar 
se vamos ou não aceitar essas informações. 
E eu gostaria, já abusando de V. Ex:~. no 
aparte que estou dando, porque já seri_a um 
terceiro ponto: o que significa enviar infor· 
mações parceladamente? P.orque, primeiro, 
não há um prazo final; segundo, será que 
parceladamente pode-se - aí já estou banw 
caodo o "advogado do diabo", estou aumen· 
tando as possibilidades, ampliando as hipó· 
teses -.pegar as informações de um banco 
e exclui_r daquele banco qualquer informação 
que seja mais grave? Porque aí não seria uma 
informação mentirosa, mas seri(l uma infor· 
ma:ção parcelada. -

O SR. JARDAS PASSARINHO -Não. 
sería omissa. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Então, eu_ quero 
saber: como vamos interpretar essa informa
ção parcelada, a informação banco a banco, 
ou informação de parte daquela que consta 
no banco? 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Nobre 
Senador Jutahy, eu ainda há pouco falei, pedi 
o testemunho presente do Senador Jamil 
Haddad, porque de S. Er ouvi que aceitaria 
as informações parceladas. Houve até uma 

brincadeira aqui, achando que o Govefno 
tem judeu. o Governo tem armênio, o Go
verno tem turco e que, entã(), a prestação 
poderia ser até uma iniciativa governamental, 
ou seja, pagar em prestações as informações 
dadas. 

Tem V. Ex~ grande razão quando levanta 
essa questão, que deve ser analisada em s_e· 
guida, no meu entender, porque, se as infor
mações parceladas são informações que no_ 
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fim significam omissões deliberadas, elas não 
são informações completas. Então, é preciso 
verificar a partir, inclusive, do que disse o 
Senador Jamil Haddad e, depois, outro nobre 
Senador que aqui falou -acho que o Sena
dor Divaldo Suruagy _-, referindo-se até a 
nome que o Senador Jamill:laddad conhe~::e, 
mas que, por uma questão ética, não estaria 
declinando. Basta cotejar. 

No meu entender, essa segunda fase é per
feitamente administrável. O mesmo cuidado 
eu teria, como o que V. Ex• tem, o mesmo 
cuidado; do contrário, nós teríamos aqui um 
simulacro de informações e não informações. 

O Sr._Presidente~ concluo, porque acho 
que a palavra de V. Ex•, antes de me conceder 
a oportunidade de falar ao Plenário, foi muito 
importante_ para o meu julgamento. Em vez 
de estarmos aqui desde l_ogo a insistir numa 
ação que levaria a uma condição penal, por
tanto, a um conflito_direto entre os Poderes, 
acho que a Ministra da Economia, Fazenda 
e Planejamento, tirará uma lição desse episó
dio; e desse episódio deve ficar muito claro 
que o Senado ficõ_u íntegro. 

É verdade que houve prazos que passaram 
do limite, mas é a primeira experiência neste_ 
sentido, neste Governo. 

Em conseqüência, a minha posição parti
dária é de aceitar e.s.s_a_sjoformações, colocan
do-as sob censura no decorrer dQ prosseguin
to daquilo que chegará ao Senado da Repú
blica, para evitar, desmecessariamente, um 
conflito que, no meu entender, já teria cabi
mento, agora, porque, tendo ou não a Minis
tra chamado, a seu favor, argumentos que 
ela enterpreta de um modo e nós de outro, 
o fato é que ela está, a partir de agora, cum
prindo um mandamento constitucional. 
(Muito_beml) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn<\ro) 
- Antes de conceder a palavra ao nobre Se· 
nadar José Ignácio Ferreira, quero congratu
lar-me com a infância aqui presente, com ós 
jovens que vêm ao Congresso. 

Esta é um prátíca que deve ser permanen
te. 

Quando eles aqui comparecem, nós os sau
damos, porque a presença da criançada no 
Senado Federal não só rejuvenence nós como 
também é motivo de estímulo. 

Nós as saudamos, para que c-ontinuem a 
vir. Esta é a Casa de vo-cês-. Amanhã set.;ão 
vocês os Senadores e Deputados, os Repre-
sentantes do povo. _ 

É bom que venham sempre, porque o Se
nado recebe as todos com muita alegria. 

Faço votos para que outros colégios tam· 
bém venham a esta Casa e se acostumem 
a vir ao Congresso, que os receberá a todos 
com muita alegria e carinho. 

Aqui, vocês, encontrarão os homens que 
fazem as leis de hoje, para atender a vocês 
que serão legisladores de amanhã. 

Nossos parabéns a vocês, e o Senado os 
recebe com palmas. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-concedo a palavra ao nobre Senador José 
Ignácio Ferreira, como Líder. 

f> SR- JQSÉIGNÁCIO FERREIRA (PST. 
- ES_._ Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) ~-sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, eu quero, como mi
nhas primeiras palavras, sintonizar-me por 
inteiro com a manifestação inicial do emi
nente Senador Jarbas Pa$Sarinho acerca de 
V. Ex•, e com isso, seguramente, sintonizan
do-me com o pensamento de todo o Plenário 
sobre V. Ex•, que encarna, na CU.ti.d máxima 
desta Casa, a dignidade. V. Ex~ possui histó
ria. pelo seu' passado e pelo seu presente; 
V. Ex~ é um homem absolutamente inaca
tável. E faço questão de, nesta oportunidade, 
dizê-lo alto e bom som. 

Também quero aludir a referência equivo
cada,. que por certo foi feita, do eminente 
Senador J amil Haddad sobre um jornal cario
ca que publicou uma possível manifestação 
do Líder dQ Governo na Câmara Federal. 

Não posso acreditar que S. Ex• tel-tha dito 
isso. Inclusive vou procurá-lo, para ouví-lo 
e seguramente produzir uma manifestação de 
s:Ex' acerca do Presidente do Senado, que 
é um homem absolutamente digno, de eleva
dos padrões éticos, padrões cívicos; uma figu
ra modelar, exemplar para as gerações futu
ras deste País. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, pouco te
ria a aditar depois da manifestação extrema
mente sensata do eminente _Senador Jarbas 
Passarinho e de tanios outros que, sem se 
dirigirem à tribuna, também se manifestaram 
na sessão de hoje, num contaco pessoal co
migo. 

Sr. PreSidente, parece-me que o episódio 
realmente se esgota com esse expediente da 
Sr' Miriistra, porqUe, nós, que somos advoga· 
dos, nos acostumamos sempre a ver, no fecho 
da petição ou- do expediente, aquilo que real
mente se deseja atíng.q··: V._ Ex~ sabe muito 
bem -que a parte expositiva de_ uma petição 
pouco vale no Direito de Processo Civil; dian
te do pedido, pode-Se- expor o que se quiser, 
mas, se se pedir mal, é o pedido que real
mente prevalece. No caso, não se trata de 
um pedido; trata -se de uma exposição em 
que concret_ame_ote S. Ex', a Sr'!- ~inis~ra diz: 

"Por isso, determinei ao Banco Cen
tral as providências necessárias, para 
que, dentro dos próximos 5 dias, à vista 
das dificuldades operacíonaiS, possam oS 
primeiros dados ser fornecidos ao Sena
do Federal." 

$.obre esta questão dos 5 dias e sobre a 
seqüênciá no encaminhamento dos dados, já 
há muito se falou nesta Casa. S_ão conhecidas 
as dificuldades de natureza operacional com 
qlle se vê a braços a Srt Ministra, portanto, 
já se tem este 1155-tihto ·cõrtl()paCífiOO.-

Quanto à parte inicial do requerímento~ 
também já falou o nobre Senador Jarbas Pas~ 
sarinho, bem como outros Srs, Senadores sç 
referir-am. Na verdade, transitou pelo Plená
rio da Casa, sem que este se apusesse ao 
levantamentil çlo_ sigil<?. bancário. _ 

Aconteceu, __ Sr. Presidente, que, ao longo 
dessa seqüência de episódios, houve a solici-

tação, o requerimento do eminente Senador 
Jamil Haddad, com 3 ite"rls, e, recebendo-o, 
a Ministra determinou o seu imediato atendi
mento. Este fato também é do conhecimento 
da Casa. A Sr" Ministra determinou o ime
diato atendimento do requerimento, e a sua 
estrutura administrativa, mais precisamente 
o serviço jurídico do Banco Central, enten
deu que havia óbices de natureza jurídica ao 
atendimento e apresetou esses óbices à Sr• 
Ministra, que não é advogada - soPre isso, 
já se falou aqui. 

S. Ex·. então, viu-se diante de um impasse, 
que é extremamente compreensível. S. Ex• 
disse, por várias vezes, nas ocasiões em que 
nos reunía~os. que se via diante da iminência 
de um processo pelo Senado Federal, por 
prestensa prática de crime de responsabili
dade e de um processo por 10, 20 mil pessoas 
que viesse a acusá-la de ter violado o sigilo 
bancário. 

Havia também uma referência específica 
feíta pelo Serviço Jurícido do Banco Central 
ao art. 38, § 7~. da Lei n~ 4.595, de 1974, 
que se refere especificamente ao sigilo bancá
rio, e que se entendia não haver sido revo
gado pelas disposições contidas no art. 50 
da Constituição federal. É um entendimento 
de natureza jurfdíca que, afinal de contas, 
cumpre-nos respeitar, tão respeitado quanto 
o entedimento da Comissão de Constituição, 
Justiça e, Cidadania. da: Casa. 

O fato é que este entendimento mais de 
perto chegava a S. Ex• e era nele que S. Ex• 
se respaldava para, naturalmente, enunciai" 
os seus temores acerca do comportamento 
que deveria ter. 

Mais ainda, nas condições em que nos colo
cávamos em contato - a área política e a 
área técnica -, havia manifestação qu~se 
unânime daqueles que forcejam na área polí
tica do,_Governo, quais sejam, a Liderança 
do Governo no Senado, 3. Liderança do Go
verno n3. c:âm-ara e o Sr. Ministro da Justiça,. 

Entendíamos que a questão da transparên
cia em matéria política é absolutamente ne
cessária em um regime republicano, e a Sr' 
Ministra também entende assim. O Presiden~ 
te--da República, quandO o assunto, de leve. 
pelos jornais, lhe chegou ao conhecimento, 
também entendeu assim. Enquanto isso, to
dos esses fatos se davam no conflito natural 
e compreensível entre aqueles da área técnica 
e aqueles da' área política, em um enfrenta
meato deste episódio. 

Ao longo de todo episódio o que ocorreu 
foi isto: um permanente dilema da Sr- Minis~ 
tra, que a levou, inclusive, a oficiar a esta 
Casa, dizendo da impossibilidade de dar aten~ 
dimento _às pretensões enunciadas no ofício 
ou à solicitação do pedido de informação do 
Senado, exatamente porque a lei a impedia 
de fazê-lo, poiS o Plenário do Senado não 
havia sido ouvido. 

O Sr. Jamil Haddad - Permite-me V. Ex~ 
um aparte, nobre Senador José lgnácio Fer~ 
reira? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- V, 
Ex• tem o aparte, eiilinente Senad_or Jamil 
Haddad. 
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O Sr. Jamif Haddad- Nobre Senador José 
lgnácio Ferreira, há necessidade que alguns 
pontos fiquem claros. Primeiro, não foi ouvi
do o serviço jurídico do Banco CentraL 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FER.REIRA- Foi, 
Excelência. 

O Sr. Jamil Haddad - Não foi ouvido. 
As informações que hâ ... e aí :;e põe a culpa 
toda em um funcionário do terceiro escalão, 
que é o chefe de Gabinete do Presidente do 
Banco CentraL Inclusive, entendo uma falta 
de consideração do Presidente do Banco Cen
tral, ele deveria encaminhar à sua superiora 
hierárquica, que é a Ministra da Economia, 
a informação, e não o Chefe de Gabinente 
ao Chefe da Assessoria Jur{dica da Ministra 
da Economia. Quero dizer a V. Ex• que por 
aí não passa. Como disse textualmente o ilus
tre jurista Cid Heráclito, que inclusive mere
ce o repeito do atual Governo, porque conti
nua no cargo, disse textualmente, num pare
cer lúcido, brilhante, que o Senador Jutahy 
Magalhães foi apanhar e apresentou no seu 
notável parecer, deixando claramente confi
gurado, no requerimento de autoria d.o Sena
dor José Fogaça, que as informações teriam 
que ser prestadas, solicitado apenas sigilo a 
quem as recebesse. Admiro~me que S. E~ 
se tivesse baseado num funcionário do tercei
ro escalão, quando Cid Heráclito, conhecido 
pelo seu saber jurfdico_, já tinha um parecer 
brilhante sobre o assunto. Af, nobre Senador, 
parece--me, na realidade, que a Ministra Zé
lia, num caso desses -é um problema com 
outro Poder-, não poderia basear-se apenas 
no par'ecer do Chefe de Gabiente do Minis~ 
tério. E quero dizer a V. Ex• que sabe que 
hoje são feitos programas de computação em 
disquetes, que esta relação, se vief para o 
Senado, será uma c6pia do disquete, feito 
de uma data tal a outra. onde estão implan
tadas, digitadas, todas as informaçõ.es refe
rentes ao movimento bancário do Pal'i. Ai 
é que se diz: O sigilo bancário existe para 
um Senador, mas, para quem digita no Banco 
Central, não há sigílo bancário. Para o digita
dor, não há sigilo bancário, porque ele está 
digitando e sabe da vida de todo mundo. Ago
ra, um Senadõr da República não pode rece
ber esses dados. Quero delxar bem daro que 
os disquetes de 15 de fevereiro a 15 de março 
têm que ser bloqueados imediatamente no 
Banco Central. Esses disquetes têm que ser 
blo_queados imediatamente. Caso contrário 
-não sei, não_ estou, em absoluto, afirmando 
- algum disquete pode ser limpo, alguma 
coisa poder ser apagada. Em eletrônica, hoje, 
apaga-se e refaz-se, com a maior tranqUili
dade, uma fita. De modo que apenas 9-uero 
colocar isso diante de V. Ex' porque as mio r
mações que enviarem não virão no disquete; 
virão num papel, quê teria sido copiado de 
determinado disquete. Não acretido que o 
Banco Central não tenha o movimento de 
IS de fevereiro a 15 de março já digitado 
e em disquete. Eram estas as min,has conside
rações. 

O SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA -
.Muito obrigado a V. Ex~, eminente Senador 

Jamil Haddad. V. Ex' pode ter certeza de 
que todo esse momen!oso fa~o que se d:u 
até agora existe tambem mmto em funçao 
do respeito que V. Ex~ merece de todos. V. 
·Ex• é um Senador atuante, está exercendo 
suas funções de Parlamentar com competên· 
cia e com muita proficiência. 

De maneira que o que se quer aqui, Sr. 
Presidente-e vou-me referir especificamen
te a esta questão de possível apagamento de 
dados não desejava seguir por a(-, o que 
se quer aqui é dizer, com todo o sublinha
menta, o respeito que se tem pelo Poder Le~ 
gislativo, o respeito que se tem por esta Casa. 
Sou um Membro desta Casa, passei a minha 
vida toda no Parlamento,Jui Vereador, fui 
Deputado, sou um Senador e tenho um pro
fundo respeito por esta Casa, pelo Poder Le
gíslativo·;-pelas altas funções que tem o Pode_r 
Legislativo, fúnções legiferantes, de fisc~h
zação, de controle e, sobretudo, pela alta dig
nidade- desta Casa. Então, não aceito, nunca 
aceitei, não vou aceitar que se pretenda, em 
hipótese alguma, enquanto eu _estiver na Li
derança, forcejar no sentido de diminuir esta 
Casa. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Co· 
loco esta posição com toda a clireza, porque 
é assim que me tenho comportado e, ao longo 
desta caminhada breve, na Liderança do Go· 
vemo, também ouvi, de parte de figuras do 
Governo~- esse entendimento. 

Não vejo, náo vi neste episódio nenhuma 
intenção de diminuir o Poder Legislativo. Os 
fatos se encadearam, produziram situações, 
inclusive laterais- algumas até referidas por 
V. Ex' Senhor Jamil Haddad, há pouco, com 
relação ao _eminente_Presidente Nelson Car
neiro-, e que_-não podem afetar a dignidade 
desta Casa. 

Aproveito aíoda a oportunidade para foca
lizar um episódio recente, de_ que se falou 
aqui, capitaneado pelo eminente Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. Há poucos dias, tive a 
oportunidade de, no Plenário do Congresso 
Nacíonal, referir-me a uma reunião conco· 
mitante que h(lvia da Comissão de Consti~ 
tuiçáo, Justiça c Cidadania, com a sessão .do 
Co_ngresso, ~.fii questão de_colocar, com to
das as letras, que o respeito que cada Membro 
da Comissão de Constiruição, Just~ça e Cida~ 
dania me merecia não tinha tamanho, era 
r~almente um respeito de dimensões inimagi· 
náveis; todos merecem um enorme respeito 
meu. Agora, tive uma expressão de que a 
concomitância daquela reunião com a sessão 
do Congresso Nacional, sem embargo dores
pei~o que eu tinha por_ todos, soava como 
uma emboScãda àqueles que tinham missões 
nqs dois campos e não podiam: estar nos dois 
lugares·ao mesmo tempo. Faço esta colo_ca
çãonesta oportunidade para, de públíco, pe
di(_fiesculpas a~n• Membros da Comissão de 
C9r,i,stituição Justiça e Cidadania e à própria 
Casq., porque realmente há coisas que são 
múito niais da emoção do que da razão. e 

coisas que a todos nós, aqui e ali, nos podem 
acometer. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite-me V. 
Ex:• um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Reitero, portanto, o meu pedido de desculpas 
aos Membros da Comissão, porque realmen
te são coisas que não fazem norma na minha 
vida, que é permanentemente de respeito, 
de estima e de admiração para com os Com
ponentes desta Casa. 

Concedo a V. Ex' o aparte, com muito 
prazer, eminente Senador Afredo Campos. 

O Sr. Alfredo Campos- Senador José Ig
nácio Ferreira, ouço o díscurso de V. Ex• 
nesta tarde como a maior atenção, como aca
bei de ouvir o discurso do Senador Jarbas 
Passarinho, que nos deu aqui uma verdadeira 
aula de como tentar impedir um choque entre 
dois Poderes da República. E concordo com 
S. Ex", o Senador Jarbas Passarinho, em gê
nero, número e grau, até porque quem seria 
eu para ir contra as opinições sempre abali
zadas deste mestre de todos nós, que já presi
diu esta Casa, e tão bem se sai em todas 
as questões levantadas no Plenário do Sena· 
do. Também ouço V. Ex• com o maior inte
resse, mas com uma grande preocupação. O 
interesse, antes da preocupação, vem no mo~ 
menta em que eu gostaria de parabenizar a 
Ministra Zélia Cardoso de Mello, no momen· 
to em que S. Ex• pede desculpas ao Senado 
da República, porque não foi outra a atitude 
da Sra. Ministra, comunicando que errou, 
e querendo corrigir o erro, mas querendo, 
pelos termos do seu aviso, dizer que, e_m con
seqüéncia, tornou-se possível o atendimento 
das informações solicitadas, obedecido o dis· 
posto no § 4", porque o Requerimento de 
Informaçóes n~ 39/90 transitou no Plenário 
da Casa. A Ministra não precisava, Senador 
José Ignácio Ferreira, arranjar essa desculpa 
para pedir desculpas à Casa, porque, pedir 
desculpas à Casa, situa-se no ânlago da Cons
tituição que exige essa _tomada de posição 
por parte da Ministra. E um dever de todo 
brasileiro. No momento em que se submete 
ao Poder Legislativo, S. Ex• é digna de aplau
sos, e que jamais o faça diferentemente. O 
meu medo, ·o grande medo que neste mo_
mento tenho, Senador José Ignácio Ferreira, 
é_ que fique aqui, como jurisprudência firma
da, que toda vez _que um Senador pedir infor
maçóes, qualquer que seja a ínforma_ção, essa 
decisão tenha de passar pelo Plenápo da Ca
sa, o que vai limitar, e em muito, a no~sa 
capacidade de fiscalizar o Governo. A Mruo,
ria ou mesmo a Minoria governamental nesta 
Casa, e tenho certeza de que isto não aconte
ceria enquanto V. Ex~ fosse o Uder do Go
verno - poderiam, através de mistificação, 
através de encenação, através de obstrução 
mesmo, inlpedir que todo e qualquer Senador 
pudesse fiscalizar, como deve, o Poder Exe
cutivo. Não queremos que isso aconteça, se 
resolvermos aceitar as informações que a Mi
nistra quer fazer chegar até nós paulatina
mente, ou como foi dito, a prestações, ou 
não tem a menor importância. Eu as recebo,. 
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como este Plenário, por certo, as receberá. 
O Senador Jamil Haddad, da mesma forma. 
No entanto, não fique constando nos Anais 
da Casa que estamos, cada um de per se, 
abrindo mão da faculdade, do direito consti~ 
tucional que temos de fazer valer a própria 
Constituição, e pedir, a todo e qualquer ór
gão do Executivo, e mesmo do Judiciário, 
as informações necessárias para-que desenpe
nhemos o nosso mister com galhardia e efi
ciência. É isto, --senador José Ignácio Ferrei
ra. Espero que V. EX", como Líder do Go
verno nesta Casa,leve à Ministra Zélia Car
doso de Mello os nossos pat<!-béns, por ter-se 
curvado perante uma determinação constitu
cional e desta Casa. Muito obrigadQ a V, 
Ex• 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Eu 
é que agradeço a V. Ex•, eminente Senador 
Alfredo Campos. V. Ex• terminou, como de, 
veria, curvando-se à,s disposições de natureza 
constitucional. A Ministra entende de uma 
maneira; o serviço jurídico do Banéo Central, 
de outra; e a Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania,: num parecer extremamen
te, sensato, maduro e equilibrado, dispôs de 
maneira inteiramente diversa. Quer dizer, há 
uma visão que orientou, até recentemente, 
o conflito que existia internamente entre a 
área técnica e a área política, o qual agora 
se dirime. E mais, o que V. Ex• disse no 
começo me parecia passível de um retoque, 
mas V. Ex• terminou com acerto, dizendo 
que a Ministra se dobrava ao Senado Federal. 

Na verdade, os Poderes são interdepen
dentes, são harmõnicos entre si; nem o Poder 
Legislativo pretende isso do Executivo, nem 
o Executivo pretende isso do Legislativo. Na 
verdade, há uma interdependência, há uma 
harmonia entre os Poderes. Portanto, nin
guém sucumbe diante do outro e todos su
cumbem diante do texto constitucional, como 
V. EX" terminou falando. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permife-..me V. 
Er- um aparte? 

OSR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -Pois 
não, Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Senador José 
·lgnácio Ferreira, apenas para ler uma parte 
do parecer do Dr. Cíd Heráclito. Temos cita
do muito esse parecer, mas não o temos leva
do ao conhecimento de todos os Srs. sena-do
res. O qu:e- diz Dr. Cid Heráclito: 

Diz: a) artigo 50, § 2", da Constituição 
de 1988, tem plena vigéncia e eficáCia, 
além de ampla abrangência, não conten
do os- limites e ascensões previstas nos 
preceitos e Constituições anteriores; 

b) aquele dispositivo não" p-ode sofrer 
limitaç~o infra constitucional, nem se
quer pela lei complementar do Sistema 
Financeiro Nacional (art. 192) da Consti· 
tuição." 

Conclui, assim, o Dr. Cid Heráclito: 

''I- que dispositiv..o cohstiiuciorial 
derrogou o § 4~ do artigo 38 da Lei 
no 4.595, sendo portanto, obrigatório ~-

solicitações feitas pelas Mesas das Casas 
do Congresso Nacional; 
II- que o atendimento, contudo, não 

_afasta a obrigação de conservar em sigilo 
as informações obtidas." 

Permita-me V. Ex', porque, no início do 
seu pronuncia, V. Ex~ falou que tfnhamos 
aqui feíto com qUe ficasse praticamente der
rogada a Lei do Sigilo Bancário, Não, absolu
tamente. O sigilo tem que ser mantido. E 
as informações vêm em caráter sigiloso. E 
caberá a quem as recebe, que é o Senador 
Jamil Haddad, que será o receptor dessas 
informações,_ manifestar-se a resp-eito de 
qualquer dado desses esclarecimentos, se as
sim considerar_necessário para atender a inte
resse naciona(. No meu entendimento, a Mi
nistra não se curvou a- nada. S. Ex• insiste 
em ÇQ_nsiderar_ que o que prevalece é a lei, 
a lei que já está derrogada, segundo o parecer 
do Dr. Cid Heráclito. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Emil'fehte Senador Jutahy Magalhã_es, agra
deçO a V. Ex• Veja que a Minístra, no seu 
eXpediente, coloca uma afirmação- "que vem 
do seu subjetiViSmo:· S. Ek~ -ehtende assim. 
o-que importa é que, na realidade, estamos 

-decidindo sobre a parte fin-al desse expedien
te, que; afinal, é o que importa, a conclusão: 

"Por isso·, ·determinei ao Banco Cen
tral as providências nêcessárias para que, 
dentro dos próximos cinco dias, à vista 
das dificuldades operacionais, possam os 
primeiros dados ser fornecidos ao Sena
do Federal. 

· Sr. Presidente, refiro-me iambém, em par
ticular, à afirmação feita pelo eminente Sena
dor J amil Haddad, de que cinco dias é o prazo 
necessário para o enxugamentO das informa· 
çóe~ 

Sr. Presidente, é preciso, primeiro, -colo
·qUettioSque ti Governo não tem e nunca teve 
interesse algum em ocultar coiSa alguma, in· 
clusive porque pretende reconstruir a Repú
blica neste País. O sentido republicano da 
transparência, que obrigue a cada um de n,ós 
políticos ter-diante de si, a qualquer momen
to, uma cârriera de televisão e uma inda,gas:ão 
de um rep9rter, para falar a toda a sociedade, 
respondendo a uma indagação do repórter, 
este é o princípiO qiie-tirê:cisa set reconstruído 
nu~ paí~ e~? _que _a República nunca foi prO
mulgada. A rigor, os PríncfpíoS- t:epublicanos 
de transparência-, de plena informação, estão 
aiitda Se-ndO -Construfdos neste País, e este 
GoVernO ~começa: a re'álizar este trabalho, e 
não seria ele quem iria começar destoando. 
- Há um aspecto ímpcirti:lnte e vou colocar 

a questãO com ã.lguns exCrilplos. 
RenceOteriierite, cstíVe ilo gabinete do emi

·nente Senador_ Nelson Carneirq e lhe dizia: 
"Presidente, vejã como são as coisas. ImaS:i· 
nemos que um cidadão chegass-e· aó seu gabin-
te e lhe dissesSe- qu-e -s:aCoU-20 milhões d_e. 
cruzados no dia 10 de março; por pura iritui
çâo, com base em uma evidência que os noS
,sosavós já 4izfam ·qucf'"em téiiipos-de confu· 
são-, dinheiro no colchão". Ele pOderia in~o-

cat esse adágio e dizer; Sr.Presidcntc~ campa~ 
re-ÇO- ao SenadO para dizer que Saqüei o di· 
nheiro por pura intUição". Como tantos segu
ramente fizeram neste País. "O que faria V. 
Ex•, perguntei eu ao Senador Nelson Car~ 
neitõ~-o Presidente não respondeu. Eu, en
tão, prossegui: "Se V._E2>• tomasse por termo 
essadedaração, o que faria com esse papel? 
Mandaria para o gabinete do eminente Seo-ª· 
dor Jamil Haddad? O que faria o Senador 
Jamil Haddad com esse documento, Sr. Presi~ 
dente?" 

O Sr. Jamil Haddad- Isso é problema 
meu. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - O 
que faria com esse documento? 

O Sr. Jamíl Haddad - A punição será 
em cima de mim. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Prosseguindo, e aí caricaturando._ Um segun
do cidadão chegasse áo SeU gabinete" e disses
se. "Eu saquei 20 milhões de cruzados, não 
por pura intuiÇão, mas porque recebi uma 
informação privilegiada de dentro do Gover· 
no." O que ocorreria? 

Aí poder-se-ia perguntar: O Governei eSta: 
ria comprometido? Não. Não, porque qual
quer cidadão que houvesse sacado uma im
portância dessas e que tivesse um antago. 
nismo com o Gover-nó,,_ ou-até gratuitamente, 
por meTa diversão, poderia imputar ao Go
verno uma informação privilegiada que ele 
não recebeu. 

Prosseguimos _riesta hipOtétícá OCorrê~ci~. 
Chegaria um- terceirO cidadão e diria: ·•sr. 
Presidente, saque-i- 20 milhões de cruzados 
e recebi uma informação privilegiada de Fula
no de Tal, dentro do Governo." Aí, sim, 
se poderia dizer: nesta hipótese, o governo 
estaria realmente comprometido. Não, ainda 
não: h perfeitamerite póS:sível alguém chegar 
ali, na Papuda, procurar alguém que cometeu 
um homicídio e coloca,r na cabeça dele, por 
alguns tostões, que deva imputar uma cc-au
toria de mando_ ao próprio Senador Jamil 
Haddad, E isso não é difícil de ser feitO. Aí 
esse Cidadão preso e acusado de homicídio 
diria: ''Matei porque o Senador Jamil Had
dad me determinou". 

Sr. Presidente, o que se pretende com esse 
requerimento de informações? 

Apurar a ocorrência de crime? Não. Pre
tende-se determinar a ocorrência de irregula
ridades que se afirma terem existido. Portan- -
to, a questão não é jurídico criminal, é polí
tico moral. Ela não imputa ninguém crimi
nalmente. 

·o Sr~Jãmil Haddad- Senador José Igná
cio Ferreira, V. Ex~ me citou por váiias vezes. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Ela 
imputa eticamente, por motivos de natureza 
política, alguém, Todo o objetivo que pu
desse abranger se cingiria ao objetivo político 
de alcançar o Governo .. E Sr. Presidente .• per
gunto: Essas informações, por que não dese
jaria o Goyerno passá-las ao Senªdot Jamil 
Haddad? 



2874 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II) Junho de 1990 

O Governo tem o maiorinte.resse.inclusive 
porque, se oéorresse ·a hipótese de alguém, 
·dentro do Governo, ter feito a transferência 
de informações privilegiadas, como afirma o 
eminente Senador Jamil Haddad, que chegou 
até a citar fatos concretos gravíssimos, o Go
verno tem o maior interesse de descobrir 
quem é, se_~ que ocorréu Um fato desse, Para 
demiü=ro- e execrá-lo aos olhos da opinião 
pública. 

Portanto, deseja o Goveiriõ transparência 
mesmo, pOrque o que se está fazendo atual
mente causa muito mais dano do que a sim
ples cessão dessas informações que até agora 
não foram prestadas, por dificuldades de na
tureza jurídica e de natureza operacional. 

O Sr. Jamil Haddad- Permite-me V. Ex' 
um aparte? V. EX" me citou várias vezes. 

O SR. JOSÉ IGNÁC!O FERREIRA- Eu 
coloquei essas questões para mostrar que ... 

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

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Vou concedê-lo. 

Estou seguindo um raciocínio. Sequer a 
ocorrência de qualquer fato criminal poderia 
ser apurada, o fato é ético-político. Ainda 
assim, num empilhamento de hipóteses sobre 
hipóteses, se tiver havido isso e mais isso e 
mais aquilo, não_ há como se pretender que 
o Governo deseje eximir-se de uma resPonsa
bilidade de transparência, num epis-ódio co
mo esse em _que o desejo do Governo_ é ser 
o mais transparente possível, para poder al
cançar aqueles que eventUalmente teriham 
feito uiiÍ vazamento de informações. 

Concedo o aparte ao ilustre Senador Jamil 
Haddad,_ 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador José 
Jgnácio Ferreira, o seu raciocínio, neste mo
mento-, -dá a impresSão de que V. Ex' está 
querendo enquadrar o Senador Jamil Had
dad num crime de responsabilidade por ter 
formulado esse requerimento de informa
ções: A impressão que tenho é esta, nobre 
Senador. V. Ex\ inclusive, faz uma defesa, 
a qual me preocupa agora: V. Ex' está defen
dendo a possibilidade de, em ocorrendo sa
ques que não sejam considerados crime, que 
não sejam dolosos, porque a pessoa poderia 
ter sonhado e foi lá e retit:ou, V. Ex• está 
defendendo a· possibilidade de esses saques 
não serem con,siderados como crimes! é pre
monição! Pe_ço apenas a V. Ex• não solicite 
o meu enquadramento em crime de respOnsa
bilidade por ter apresentado esse requeri-
mento de inforritações. -

o SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREiRA -
Quero moStrar a conveniência de o Governo 
reagir com toda determinação e transparên-
cia! - --

0 Sr. Divaldo Suroagy r- PermiteMme V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ~V. 
Ex' fique tranqUilo, porque o exemplo serviu 
para ilustrar melhor, já V. Ex• é o protago
nista maior desse episódio todo. 

Concedo o aparte ao eminente Senador Di
valdo Suruagy, 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador José 
lgnácio Ferreira, confesso.que cada dia a mi
nha admiração pelo talento verbal de V. Ex• 
cresce assustadoramente, e agora com a soli
dariedade do Senador Mário Covas. V, Ex' 
nos brinda com a defesa brilhante do Go
verno e sabe que a causa é a mais difícil, 
porque os aspectos não são de natureza crimi
nal e são principalmente - V. Ex~ enfocou 
com muita propriedade- de natureza moral 
e ética. Como homem público brilhante, sabe 
V. Ex• que todo Governo se apóia em dois 
grandes pilares: respeito e popularidade. To
do Governo precisa ter, para sobreviver, ou 
popularidade ou respeito. Quando consegue 
gerar os dois sentimentos dentro da comuni
dade que governa, ele está na fase da socie
dade; e quando tem que sacrificar um desses 
dois sentimentos, ele sacrifica a popularida
de, para ficar com o respeito. Então, dentro 
do raciocínio de, V. EX", se alguém, em um 
gesto de irituição', consegue descobrir que o 
Governo vai baixar um :ito, que vai confiscar 
todo o dinheiro de contas correntes, de pou
panças, de todos os depósitos de qualquer 
natureza, e_ um contraparente do Presidente 
vai ao banco no dia 12 e tira 650 milhões 
de cruzeiros- segundo informações do Se
nador Jamil'Haddad -,é muita coincidência 
para que eSfe Goverito mio perca a sua credi
bilidade. E, â medida que o Governo perde 
a credibilidade, não tem mais condição de 
governar; ele perdeu a autoridade moral para 
conduzir os destinos daquela sociedade. En
tão o que está em jogo é muito inais irripor
tante e muito mais profundo, e V. Ex• colocou 
que são os aspectos ético e moial. Se ficar 
confirmada a denúncia que foi levada ao Se
nador Jamil Haddad, e S._EX:~, com a respon
sabilidade que tem, como representante. do 
povo do Rio de Janeiro, de falar em nome 
desta Casa, de solicitar esta informação e 
se _es_ta_ info"rmação ficar confíimada, V. Éx~ 
será o primdro, -,tenho certeza, com o seu 
passado, a pedir o afastamento da Liderança 
do Governo, porque õ-carãter de V. EX" não 
cometa ates desta natureza. Daí eu deixar 

a minha inqUietação por esses artifícios de 
natureza jurídica, de natureza administrati
va, se é ofício, se·é aviso e tudo maís durante 
dois meses se escondendo dessa tal transpa
rência da República que V. Ex• enfatiZa, que 
este atual Governo está quetendo colocar~ 
Nos Governos militares, o Sehador Jarbas 
Passarinho, que foi Líder do Governo do Pre
sidente João Figueiredo, quando houve uma 
dúvida sobre a maxidesvalorização do dólar, 
o Senador Marcos Freire, Líder da Oposição 
na época, questionou e, então, o Líder do 
Governo, Senadoi- Jarbas Passarinho teve o 
cuidado, com: -a autoridade que o cargo lhe 
emprestava, de procuara os Ministros da área 
económica e- dar todas as informações dos 
últimos 30 dias antes da maxidesvalorização, 
potque o que se c_omentava,_ o que se apre
goava é que pessoas tinham ganho fortunas 
com aquela maxidesvalorizaçáo. O que está 
em 'jogo, Senador José lgnácio Ferreira V. 

EX" sabe muito melhor 4o que eu, é a credibi~ 
!idade do Governo. E se o Governo está colo
cando em jogo a sua credibilidade, ele não 
pode usar artifícios para esconder essas infor
mações, que, na minha opinião, já deviam 
ter chegado ao Senado há bastante tempo. 
Já disse a V. Ex' em particular e o digo de 
público, está sendo um erro político da maior 
grandeza. Como é que se esconde, como é 
que se faz uma tempestade sobre as informa
ções, como se o Goveino tivesse receio, por-
que na imaginação popular o mal já está feito. 
Aonde chegamos, onde estamos- a interro
gação é esta; por que tiraram o meu dinheiro 
e permitiram que outras pessoas, que empre
sários, que milionários sacassem? Então, o 
mal já atingiu o Governo. Por quê? Simples
mente porque a Ministra não ouviu o seu 
Consultor Jurídico. Porque, se a Ministra não 
é uma advogada - e eu disse isso no meu 
aparte ao Senador Jamil Haddad -; S. Ex· 
não tem nenhuma obrigação de conhecer o 
Regimento da Casa; S. Ex~ teria que se apoiar 
no Consultor Jurídico do Ministério, ou no 
Consultor Jurídico do Banco Central. Não! 
Ou, então, na Consü1toria Geral da Repú
blica! Por que S. EX" não fez uma consulta? 
Era tão fácil ao Consultor-Geral da Repú
blica orientar a Ministra. Não. S. Ex~ ficou 
apoiada num ofício de um Chefe de Gabi
nete. Sinceramente, o Governo não está bus
cando essa transparencia que, em boa hora, 
V. Ex~ apregoa que o Governo deve ter. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- La
mento discordar de V. Ex", porque é exata
mente isto -que o Governo busca. E o episó
dio, a delonga que houve até agora foi ~m 
decorrência de um conflito de entendimento. 

Na verdade, o Governo comparece a esta 
Casa, hoje, com o expediente que a St' Minis
tra elaborou e esse episódio, a meu ver, se 
encerra aqui, hoje. Acho que esta Casa se 
verá atendida na sua pretensão, principal
mente o eminente Senador J amil Haddad. 

Ao contrário do que V. EX"disse,hâpouco 
eu chegava ao Senado num táxi e o motorista 
me disse algo interessante, Eu conversei. não 
sei por que, ele percebeu que eu era Senador 
e disse_: "Senador, por que não deixam essa 
mulher trabalhar?" 

A idéia que o povão está tendo não é esta, 
não .. A v.erdade é a seguinte: se tem uma 
visão de quese turva_ o ambiente, procura-se 
criar situações, insinuar sitUações - o que,. 
absolutamente, não foi o objetivo do emiM 
nente Senador Jamíl Haddad -, mas a idéia 
que o povão tem é esta. É esta! 

De maneira que cOloco isso como um epi
sódio que se encerra com alguma delonga, 
mas- que seguramente atendeu aos objetivos 
do Governo, que sempre foram os objetivos_ 
de transparência. 

O Sr. Leite Chaves·:_ Pe·rmita-me V. Ex' 
um aparte. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Com muito prazer. 

O Sr. Leite Ch~~s_-:- Nas explicações que 
o Góvemõ daria, se estivesse aqúí, na minha 
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opinião, acho qUe o sigilo bancário já não· 
existe, pelo menos na extensão que houve 
no passado. Não há sigilo bancário. A Minis
tra jamais poderia negar essas informações. 
Mas ninguém pode atuar contra a lei. S. Ex~ 
supunha que a Lei n" 4.595, na informação 
do Banco Central, acobertav~ aquilo. Outra 
questão, não é apenas pedir e fornecer. A 
Casa, na sua própria respeitabilidade, tem 
que dizer qual é a relevância da informi:tção. 
Já pensou V. Ex~ se houvesse entre funcio
nários uma situação menor, no Ministério, 
de conseqüênicas, e nós, então, resolvêsse"' 
mos pedir informação? Daríamos a informa
ção, mas teria s_entido uma informação dessa 
natureza? Veja V. Ex• o seguinte: eu estava 
no Paraná e um fazendeiro de poucas letras, 
mas riquíssimo, passou a noite acordando os 
filhos, o que é que faziam e o que Dão faziam. 
Esse homem não sabe nem o que é Brasília. 
Sabe o que ele fez? No dia seguinte, ~!rou 
todo o dinheiro que tinha, levou-o na camio
nete e o guardou na fazenda. Em Londrina, 
onde há muitos judeus, coreanos, eles tira
ram todo o dinheiro e ninguém vá dizer que 
foi por um comportamento intencional ou in
formação. No caso, aqui, o que se pretende? 
Digamos que,_ amanhã, um parente do moto
rista do Presidente Fernando Collor de Mello 
tenha tirado, pela mesma razão intuitiva, ou 
por receio, alguma importância e se haverá 
de fazer um verdadeiro carnaval. DeVemos 
raciocinar sobre o seguinte; a inflação hoje 
seria de 450%, seria um País absolutam~nte 
ingovernável. O que mais se condenou contra 
o Presidente Sarney- e-até cettó poil.t~ erá 
uma virtude, na época-da Constituinte -foi 
a insegurança de-comportamento, Agora, te
mos um cidadão, um rapaz· altamente autori
tário, no limite da lei, .sem essa arrogância 
que se diz, porque ele veio aqui trazer proje
tas para informar e se quer fazer agora uma 
oposição- dessa natureza. Soube que o Presi
dente determinou que as informações fossem 
dadas; a Ministra foi quem fez essas pondera
ções. Sei que as Casas do Coi:tgresso,-na gran
de maioria, estão ansiosas por um eveilto"-des
ses para fazer uma oposição estabanada; mas 
elas não farão oposição ao PreSidente Fer
nando Collor de Mello, mesmo que ele venha 
a cair em razão dessa violência, ou a se des
merecer em algum ponto quer dizer, ele pode 
sair do Governo. Pode haver- até- impeach
ment. E, digo, na prinieira oportunidade em 
que houver qualquer coisa, pedir-se-á im· 
peachment aqui, por ressentimentos pr"ofun
dos. Não se permite a um outsider uma vitó
ria! Não se permite, neste Pafs, que um ho~ 
mem, pelo seu talento e por suas qualidades, 
vença isoladamente, porque as estruturas po-· 
líticas se sentem diminuídas, sentem~se traí
das, e as estruturas têm_ mecanismos de per~ 
manência. Então, todos os que foram líderes 
aqui e perderam a eleição estão dentro desse 
quadro de ressentimentos. Querem dizer gue 
o homem é de extrema direita, :Para forma
rem uma oposição de esquerda. Pelo que te
nho vivido com o Presidente, Sua Excelência 
está muito acima em visão, em noção de murl
do do que muita gente aqui. Não se pense 

que é o homem que improvisa assim. Creio 
que a Ministra não poderia negar, mas tam
bém faço uma censura: creio que .S. Ex• teria 
que mandar um ofício, e não apenas um avi
so, ou_ seja, o Aviso n~ 432. Aviso é umdocu
inento qué se usa entre Mi,nistéifos, ou seja, 
em assuntos interministeriaís, interdeparta
mentais. Atribuo esse procedimento a pouca 
experiência, por ser a primeira vez que S. 
Ex• ocupa cargo de tamanha relevância, e 
talvez os seus asSessores não c;:stejam enfro
nhados-com eSses inecanismos. Desta forma, 
merece aplausos V. Ext, e entendo que a Mi
nistra fez muito bem em mandar as informa
ções, mas estou certo de que S. Ex~ estava 
com boa fé_ ao invoca~ a Lei n9 4.595, que 
ancário. Pergunta-se- e somos nós que gos
taría~os 4_e saber: depois da Constituição, 
está a re_fe_iida lei revogada ou não? Há dúvi
da a respeitO. Há outro aspecto: da Ministra 
que veio a es~~ Cªsa e, ao _longo do tempo, 
prestou as-·infoimações mais amplas, ultra
passando os limites da convocação, não se 
espera má fé, maldade ou desejo Qe contra
riar o Congresso, muito menos o Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--A Mesa avisa a V. Ex~ que ãs 18 horas 
termina o prazo de quatro horas desta sessão, 
pois foi iniCiada ãs 14 horas. Se não for possí
ve I terminar hoje, a Mesa suspenderá a sessão 
e continuará o debate amanhã. Por isso, peço 
a V. Ex• seja breve, avisandO ao Plenário, 
porque o prazo de duração da sessão é de 
quatro horas. 

O SR. JOSÉ IGNÁCJO FJ;;RJ!,I;;IRA- Sr. 
Presidente, VOu tennínãr. 

O Sr. Mário Covas - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FJ;;RREIRA -
ConcédO o aparte- a' V~ Ex'. 

O Sr. Mário Co~as- Pretendia, antes des
te _aparte, ter conhecim~n_to se a Mesa, a ri
gor, apresentaria urna proposta. Na última 
sess.ão, eu sustentava que-o Plenário do Sena
do votasse_ exn çima d~ propostas e pareceres, 
e não em cima de projetas. E vi, há pouco, 
o Presidente anunciar e ler o texto final de 
um parecer que a Mesa iria dar, de certa 
ma(leira atendeml_o à ponderação _de alguns 
Srs. Senador_es, naquele dia, e!Jl face da even
tualidade de_ a sitJJ.açã,_o_ pennaneçer tal qual 
está. O Pre.s~dente leu, ::,.ntes Ill'e_smo do pare· 
cer, este aviso_ r~çé.m-çbegado aqui. E eu fi
quei s~m saber se, depois da _chegada desse 
aviso, a Mesa iria fazer alguma propost_a~ 
Aliás, como o Presidente está .anunciando 
que a sessão continuará amanhã, acho que, 
no momento oportuno, a Mesa esclarecerá. 
Passando, agora, ao aparte, congratulo-me 
com V. EX", nobre Senador José lgnácio Fer
reira. Sabe V._ Ex~ que a minha admiração 
é antiga; mais do que admiração, devo a v. 
Ex• _a sustentaçãO do meu nome. enquanto 
candidato, de modo que lhe sou devedor_ _d_e 
uma série de finezas e, mais do que isto,-~
xergo a tentativa de s_olução desse problema 
que, a rigor, não deveria existir. Legislativ.o 
e Executivo não existem para fazer queda-de-

braço nem para pedir desculpas um ao outro. 
Existem--para;manifestar respeito um ao ou
trQ_._ confesso que fiqüei em dúvida quando 
li o docu_emnto, e acho que ele tem m11is o 
dedo de V. Exl', mais a feição de V. Ex', 
dO Cjue -do Ministro da Justiça. A rigor, o 
que se faz nesse documento? Toda a história 
dessa pendênciã- se prendia a um fato: o re
querimento foi feito, a Mesa do Senado o 
enquninhou à Ministra e S. Ex~ o respondeu, 
dizendo o.seguinte: 

- "Não é que mio se Põssa d-esobríiai' 
do sigilo, há condições em que a lei pre
vê, no art. 38, § 4~, há condições em 
que o sigilo pode deixar de ser obede
cido, com os devidos cuidados. Mesmo 
a Lei de 1964, ade Mercado de Capitais, 
estabelecia, no art. 38, que as institui
ções financeiras conservarão sigilo em 
suas operações ativas e passivas de servi
ço prestado. 

§ 2~ o·sanco_ Central e as institui
ções financeiras públicas prestarão infor
mações ao Poder Legislativo, podendo, 
havendo relevantes moth:os, solicitar 
~e sejam mantidas em reserva ou sigilq. 

§ 3P As ComiSsões Parlamentares de 
Inquérito, no exercício da competência 
constitucional e legal de ampla investi

.gação, obterão as iriformações que ne
cessitarem das instituições financeiras 
inclusive através do Banco Central d~ 
Brasil. 

§ 4'·' Os pedidOs de inforritaçOeS a 
que se referem O$ §§ 2~ e 3~ dCSte ari.igà · 
deverão ser aprovados pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal, e, quando se tratar de ComísstiO 
Parlamentar de Inquérito, pela maioria 
absoluta dos seUS Membros-." .,.. - · 

Portanto, mesmo na origem, lá atrás, em 
1964, a Le_i de ~erc"ado de ~ãpitais dizia: 

'': .. a pedido do Senado e por aprova
ção·do seu Plenário, as informações, com 
o dev!?o cuidado, poderiam ser presta
das ... 

É exatamente este dispositivo que a Minis
tra invoca para não responder ao requeri
mento de informações. Veja V. Ex• que há 
o requerimento do Senador Jamil Hadçiad~ 
feito em 19 de março; o Sen<_~,dor Pompeu 
de Sous.a, como 1 o Secretário, em 29 de março 
encaminhou~o ao Executivo; em 8 de maio, 
volta, via Marcos Coiftlbra, Secretário-Geral 
da Presidência da E.~pública, a respO-sta da 
Ministra:, que junta, por sua vez, um ofício 
do Chefe de Gabinete do Banco Central, 
quando ele diz: 

"A propósito, cumpre-me -comunicar 
a v. s· que o díposto no § 4~ do. art. 
38 _da Lei n? 4.595, de 31-12-64, que con
tinua em pleno vigor, mesmo diante do 
estatuído no § 29 do art. 50 da Consti~ 
t~,~-ição de 198_S,. condiciona, in caso à 
aprovação do Ple_n_ád9 do SeD.~do a obri
gatoriedade_ da prestação das informa
ções em apreço, única maneira de liberar 
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o Banco Central e as instituições finan
ceiras do dever legal de guardar sigilo 
das operações ativas e passiva'i dessas 
instituições e dos serviços por elas _p_res
tados." 

Portanto, a primeira resposta da Ministra 
ao Senado foi a seguinte~ "Houve um erro. 
A Mesa do Senado não poderia ter encami
nhado isso para cá; a Lei de 1964, embora 
me libere, se for aprovado pelo Plenário do 
Senado, não me libera se for aprovado pela 
Mesa", sem tomar conhecimento do faro que, 
se foi esclarecendo a partir da demanda do 
Presidente. Eu dizia, na última quinta-feira, 
e volto a insistir: só um Presidente com a 
generosidade e com a flexibilidade do Sena
dor Nelson Carneiro, a partir de uma resposta 
dessas, antes de qualquer p~ovjdência, __ enca
minharia â Cómissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, para sua avaliaç_ão. A Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania exami
nou e opinou em que direção? Em pri~eiro 
lugar, que esse dispositivo, Seja em face da 
Constituição de 69, seja em face da Consti
tuição de 88, não mais prevalecia ou não po
deria prevalecer como mecanismo para ob
tenção da informação. Tendo em vista que 
a Constituição de 88 determinou que à Mesa 
do Senado cabia fazer isso, portanto, derro
gou aquilo, tendo em vista esse parecer, ãpro
vado por unanimidade na Çomissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, o Sr. Presidente 
volta â Ministra e-lhe dá 24 horas para respon
der ao requerimento, e a Ministra volta e 
lhe responde novamente juntando o ofício ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
(Faz soar a campanhia) 

O SR. JOSÉ IGNÁCÍO- Sr. Presidente, 
peço a V. Ex• a prorrogação da sessão. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)· 
-A Mesa vai prorrogar a sessão pelo ten1po 
necessário à conclusão do discurso do Senado 
José Ignácio Ferreira e à intervenção dos ora· 

,dores que estão inscritos. os Senadores José 
Fogaça e Maurfcio Corréa. 

O Sr. Mário Covas- Em seguida, diante 
dessa colocação do Sr. Presidente, volta o 
novo offcio da Ministra, acompanhado de in· 
formações novamente do Banco Central, on-
de se diz: --

"Relativamente à alínea b do requeri
mento em tela, cumpre-me ponderar a 
V. Ex~ que o Banco Central d.o Brasil 
se sente impedido de prestar a mforma
ção solicitada, a ser colhida junto a todas 
as instituiç-ões firianceiras aútorizadas." 

Por quê'? Por um problema burocrático? 
Nãol Coloca em relevo o Banco Central: 

"Ressalvada a hipótese prevista no § 4" 
do art. 38 - aprovação pelo Plenário do 
Senado -a remessa de inf~>rmaçoes indivi· 
dualizadas, quanto aos titulares ge contas 
e bancos, não só importãria em violação 
àquele preceito legal, como também pode
ria constituir um ilícito _tipificado no art. 
325 do Código Penal. Destarte a solicitação 

em foco não parece, data venia, ajustar·se 
à condição estabelecida para a espécie no 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Em tais condições e no interesse maior 
de velar pela proteçáo constitucional e a 
inviolabilidade da vida privada -princípio 
fundamental esculpido no art. 5", X e XII, 
da Lei Maior, que envolve o sigilo das con· 
tas bancárias particulares, caberia fosse a 
matéria submetida ao reexame da ilustrada 
ComissiiO de ConstitUiçãO, Justiça e Cida-
dania.·_· --

--A-partir daí, j:mrtanto, Sr. Presidente conti
nua, no segundo ofício, a Ministra reafirman
do que a única forma de S. Ex• se liberar 
para oferecer esta informação é a aprovação 
do Senado, pelo seu Plenário, e não pela Me
sa, tal qual afirmara no primeiro ofício, e 
tal qual fora contraditada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do próprio 
Seriado, por solicitação do Presidente. Isto 
aconteceu na última quinta-feira e, nesse 
mesmo dia, nos reunimos e discutimos. Vejo, 
claramente, depois disso, V. Ex•, com a cons
ciência delnOcrática que possui, afinal, pela 
sua participação no problema buscar uma for
ma que, sem deixar a Ministra ceder, ao mes
mo tempo busque oferecer as informações. 
Então, chega aqui um Aviso, onde diz: 

"Senhor Presidente: 
Tomei conhecimento de que a decisão 

da Mesa do Senado, referente ao Reque
rimento Informações n"' 39190, transitou 
no Plenário dessa Casa, sem que o mes
mo se opusesse ao levantamento do sigi
lo bancário." 

Em- outras palavras, pela terceira vez a Mi
nistra reafirma: S. Ex• só pode oferecer se 
o Plenário do Sena9o aprovar. ~gora, encon
trou a Ministra uma forma inteligente, digna 
da competência de V. Ex• A forma qual foi? 
A de dizer que,-se este Senado não se pronun
ciou Contra, necessariamente ele se manifes
tou. favor. Portanto, no instante em que _ele 
não se opôs ao requerimento, ele, necessaria
mente, estava a favor, estava aprovando o 
requerimento. Em conseqüência, tornou-se 
possível o atendimento das informações soU
citadas. Pela terceira vez a Ministra reafirma 
ª--e..ste _Senado _que não atender~ a requeri
mentos de infpnllações_que tratem desta ma
téria se não forem aprovados pelo Plenário. 
S. _Ex~ está reafirmando isso. Não se trata 
de pedido de desculpas, o Senado não quer 
nenhum pedido de desculpas. O Senado quer 
o respeito ~~ suas prerrogativas. Não há ne
nhuma necessidade de a Ministra se diminuir 
cOffi-isso, de forma algun1a. Esta fórmula en
contrada tem o condão de buscar uma saída 
paiit o problema porque, se é verdade que 
não se quer o confronto.-~ mtiito verdade 
que o Senado não quer esse confronto -, 
o respeito que o Senado exige do Executivo 
tem como conuapartida o rsepeito que o Se
n.S:do dedica ao ExecUtivo. Não seria lógico 
que fosse um caminho de mão única; pOrtan-. 
tO; é urn caminho de duas mãos. A rigor o 
me·carrismo encontrado foi o de reafirmar 

aquilo que, afinal, foi a pendência durante 
todo este tempo, o de reafirmar que a Minis
tra não atenderá a pedido de informação des
ta matéria se não for aprovado p~lo PlenárjQ. 
Veja V. Ex· que, no mínimo, o que se pode 
admitir, a partir daqui, é que se buscou uma 
solução conciliatória. Não há dúvida que hou
ve um gesto - e credito muito esse gesto 
à presença de V. Ex• -, houve um gesto 
nessa direção, não há a menor dúvida. Tam
bém não há a menor dúvida de se constituir 
uma jurisprudência no Senado, pela qual, 
aquilo que a Ministra disse antes, S. Ex• conti
nua dizendo agora, portanto, S. Ex~ vai dizê
lo sempre. De que maneira vai ficar claro 
que aquilo que a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania decidiu, aquilo que o Se~ 
nado decidiu ê, na realidade, o que vale? 
Porque todo esse novo Aviso, a rigor, reafir
ma uma posição anterior. S. Ex• se dispõe 
a fazer, mas se dispõe a fazer porque agora 
reconhece que os termos em que se dispunha 
a fazer, desde o primeiro instante, estão exis
tentes. De forma que eu até me disporia a 
contribuir para que este problema tivesse so· 
lução normal. Não vejo é como se garanta 
ao Senado, de forma permanente, o fato de 
que, em circunstâncias iguais a esta, feito o 
requerirriento, encaminhado pela Mesa, o Se
nado seja atendido em sua soberania. E para 
isso,_Sr. Senador, não há necessidade alguma 
de pedir desculpas. OS poderes são harmó
nicos e independentes; cumpre que eles se 
fespeitein e que cada um cumpra a sua parte. 

O SR. JOSÉ IGN.{CIO FERREIRA -
Muito obrigação a V. Ex•, em-inente Senador 
Mário Covas, pelo lúcidQ aparte.._. 

Pondero à Casa que o fato de a Ministra 
entender de urna maneira e o Senado Fede
ral, de outra , provocou, ao longo de dois 
meses, toda essa controvérsia. O episódio de 
agora, a meu ver, se encerra com um eXpe
diente em que a Ministra coloca o seu ponto 
de vista, é verdade -- bem enfocou o emi
nente Senador Mário Covas-, mas culmina 
dizendo do cumprimento do pedido de infor
mações formulado pelo Senado. Quanto à 
questão de prevalecer o ponto de vista teóri· 
co, subjetivo, da Ministra, é absolutamente 
irrelevante, ainda porque S. Ex' tem o direito 
de tê-lo._ Não temos~ neste País, urna corte 
exclusivamente constitucional para dirimir 
conflito dessa ordem; ter-se-ia que ingressar 
em juízo, com um mandado de segurança 
preventivo, talvez, contra o Senado_Fe_deral, 
para que S. Ex~ não se visse sujeita a qualquer 
constrangimento, se o Supremo Tribunal Fe
deral entendesse que prevalecia o ponto de 
vista dela._ Não somos nós que dirimimos 
questões que estão conflitadas; também não 
é-S. EX" E importante que o Senado tenha 
o seu ponto de vista, e o fato de a Ministra 
pensar, no seu subjetivismo, que as coisas 
são assim, não é relevante, porque o rele
Varite nesse.episódio é que S. Ex• está prestan
do as informações, está-se dispondo a prestar 
as informações. 

Claro que há uma disposição, contida nesse 
Aviso, de prestar informações ao Senado Fe-
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deraL O episódio, parece-me, fica superado 
com esse expediente. Espero que esta Casa, 
que é exatamente a Casa da sensatez, a Casa 
do equilíbrio, compreenda esse gesto, veja 
nesse gesto um esforço para superar uma si
tuação em que havia definiç'ões arraigadas, 
que permanecem existindo, mas que não se 
pretende no Senado Federal estirpá-\as! Não 
se pretende, como não pretende o GovernO, 
estirpar um entendimento da Comissão -de 
Constituição, Justiça e Cid_ada_nia. Poder-se
ia pretender que S. Ex~ mantívesse·a conciên
cia de que os Poderes são interdependentes 
e harmônicos, ·e buscasse uma solução para 
dirimir essa controvérsia. Essa solução S_._ Ex• 
a encontrou; os fatos se deram dessa maneira 
e, efetivamente", S. Ex• se -dispõe a prestar 
as informações. 

Isso não impede que, no futuro, o Senado 
Federal, atendendo a outro pedido de infor
mações, busque do Ministérío da Economia, 
Fazer. da e Planejamento, oU de qualquer ou
tro Ministério, o atendimento dessas infor
mações. Inclusive o episódio se cinge exclusi
vamente à matéria de sigilo. Não há outra 
matéria aqui que possa ser alcançada por essa 
dispo-sição. É só a questão do sigilo bancário. 

Então, passar-se-áo os· cinco anos do Go
verno atual sem que, provavelmente, um fato 
idêntico venha a ocorrer e, se vier a ocorrer, 
o que vai impedir o Senado de manter os 
seus pontos de vistas? Quer dizer, amanhã 
poder-se-á ter, ai sim;-um conflito de entendi
mentos que possa ser dirimido pelo Judiciá
rio. Amanhã pode-se até tolerar aceitar que 
se vá para o Judiciário nurrCconflifó- aberto 
entre Poderes. O que não se pode pretender 
é, agora, diante de um gesto desses, e emba
raçar-se a conseqüência desse gesto. Sei que 
não é isso que pretende o eminente Senador 
Mário Covas. 

Espero, portanto, que a Casa tefiha com
preensão para com o episódio, que revela 
um desejo claro do Governo, que, aliás, nun
ca ·se arrefeceu de manter a transparência 
neste e em outros episódios. Os embaraços 
de natureza legal, jurídica, que até hoje conti· 
veram a Sr" Ministra, foram contra a sua von
tade, o seu desejo, porque S. Ex~ nada tem 
a esconder: era seu desejo, e é, manter a 
transparência absoluta nas áreas do Seu Mi-
nistério. -- ---------- -

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR, JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador pelo 
Espírito Santo e Líder do Governo, José Ig
nácio Ferreira, nosso amigo e admirado por 
nós todos, V. Ex•, nesse episódio, está procu
rando, naturalmente, dar uma solução a mais 
simples possível. No entanto é simples às ve
zes não é o ideal, e para nós essa simplicidade 
não corresponde à solução do problema, co
mo bem evidenciou o ilustre Mário Covas. 
Não é o funcionário de terceira categoria, 
nem do de segunda, o assessor ou a Ministra, 
ql!e está falando neste' momento; é o Presi-

dente _d_a República que está assumindo ares
Ponsabilidade. Ouvi, outrO dia, da boca do 
Presidente da República: "quando os meus 
Ministros erram, não são eles que estão er
rando, sou eu, o Goverho. E_u. sou o Gover
no". L'Éta c'est moi!, como diria Luís XIV. 
Não podendo Sua Excelência di_~er: "o Esta
do sou eu", diz: "O Governo sou eu .. , ~·eu 
sou o Governo": De macio que isso que pare
ce uma filigrana, uma simplicidade, foi man
dado pela Ministra, dizendo que as informa
ções serão enviadas, mas ferindo o dispositivo 
constitucional, quebrando uma norma esta
belecida por um trabalho de 18 meses que 
V. Ex• e todos nós ajudamos a construir. A 
COristituição, uma vez quebrada, fraturada, 
é diftcil ocorrer novamente, porque há um 
conserto. É como uma vez disse um grande 
jornalista: "o cavalo d~ corrida que quebra 
urna perna e encana nunca mais corre como 
antes". A Constituição, quebrada agora por 
esta cessão, por- este lapso que S. Ex· está 
procurando consertar, cria a exceção e ama
nhã outros. Ministros e S. Ex· qJ.esmo poderão 
dizer: "Não! Só darei informação se passar 
pelo criVo do S_eo_ado", como ocorreu J!este 
episódio. Parece~me que esta é a terceira cor
respondência enviada pela Sr_~ __ Ministra, de 
forma conciliatória, pelo qual pede cinco 
dias, que pelo menos, em termos constitu
cionais, reconheça S. Ex~- de uma vez por 
todas, que quem tem o poder, para encami
nhar informações ·a S. Ex~ e ela responde, 
é a Mesa do Senado, e não o PJenár_i_p. Assim, 
fica sanado, e aceitaríamos, da nossa parte, 
os cinco dias para S. Ex• prestar os esclareci
mentos. O que não queremos- é quebrar as 
normas estabelecidas no Regimento Interno 
e na -COO:siitUição. V. Ex• é Um- proinotor 
que está, com brilhantismo, defendendo a 
posiÇãd"dã Miriistra. S. Ex• nem eu somos 
juristas, mas acho que seria uma fórmula con
ciliatória, para que a Constituição e o Regi
mento nãó fossem feridos. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Agradeço a V. Ex•, nobre- Senador Mário 
Maia. 

Termino, Sr. Presidente, diZerido a V. Ex~ 
e à Casa que- cOmpreendam esse gesto como 
um çlesejo claro_que vinha existindo ao longo 
de todo esse episódio: o desejo de prestar 
essas informações; 

É evidente que o Senado Federal manifes
tou claramente, por sua Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, um entendimen~ 
to jurídico; o Banco. Central, que respal_dou 
a Sr Ministra, manifestou um entendimento 
jurídico diverso. No entanto, o que se preten
deu foi Superar O episódio e evitar uma criSe 
entre os dois Poderes, crise que caminhava 
para a sua ocorrência. O objetivo, portanto, 
do GoVerno é ·este. Espero que o episódio 
se supere com esse expediente. 

Durante o discurso do sf. José Ignti~io 
Ferreira, O Sr. Nelson Carneiro, Presi
dente, deixa a Cãdeira da Presidência~ que 
é ocupada pe[o Sr. Pompeu de Sousa, 
.3'1 Secretdiio: · _, ·· 

Durante o discurso do Sr. José lgnácio 
Ferreira, o Sr. Pompeu de Sousci, 3~ Se
cretário, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, 
Presidente. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. JAMIL HADDAD (PDT- RJ. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, V. EX" é sabedor 
de que eu não poderia estar hoje aqui, mas, 
tendo em vista o motivo relevante desta ses~ 
são, estou presente. embora tenha um com
promisso inadiável no Rio de Janeiro. 

Assim, solicitaria a V. Ex•, porque observo 
que vários Senadores ainda pretendem apreM 
sentar o seu entendimento a respeito do as· 
sunto, solicitaria a V. Ex~ suspendesse esta 
sessão, a fim de que amanhã voltássemos a 
discutir a matéria, para uma deliberação fi· 
na!. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex~ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente: . .. 

A Liderança do PMDB esteve_ reunida, ho
je, pela manhã, para assumir um posiciona
mento perante esta matéria e pretendia mani
festar-se neste momento. No entando, dada 
a solicitação do Senador Jamil Hãddad, con
cordamos com a suspensão da sessão e a sua 
continuação amanhã, quando, então, a Lide
rança do PMDB manifestará a sua posição 
neste caso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneii"o) 
- Atendendo aos motivos invocados pelo 
Senador Jamil Haddad, a Mesa suspende a 
presente sessão, que prosseguirá amanhã, 
quando, afinal, será tomado o voto do plená· 
rio _sobre a exposição da Mesa, em face do 
aviso da Sr Ministra Zélia Cardoso de Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa suspenderá a presente sessão, con
vocando outra extraordinária, em continua
ção a esta, e que se realizará amanhã, às 
14 horas e 20 minUtos. - -- -

O-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está _suspensa a ·sessão. 

(Suspensa às 18 horas e 17 mirrutos, 
a sessão é reaberta às 14 horas e 20 minu
tos do dia 5 de junho de 1990.) 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Está reaberta a sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. lo SecretáriO. 

:b:JidQ o seguinte. 

· REQUERIMENTO N• 138, DE 1990 

·Pelo falecimento do Senador Luiz Via- · 
· nà Filho requeremos, nos termos do a!- . 
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218 do Regimento Interno e de acordo 
com as tradições _da Casa, as seguintes 
homenagens: 

a) inserção em ata de voto de profun
do pesar; 

b) apresentação de condolências à fa-
m!lia e -ao Estado da Bahia; 

c) representar nos funerais~ 
d) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, S de junho de 1990. 

-Mauro Benevides - AJexandre Costa 
- Odacir Soares - Jarbas Passarinho 
- António Luiz Maya - Divaldo Sprua-
gy - Gerson Camata - Francisco Ro
llemberg - João Menezes - Marco Ma
ciel - Humberto Lucena - Almir Ga
briel- Cid Sabóia de Carvalho- Carlos 
Alberto - Jamil Haddad - Afonso Arf
nos - Mário Covas - Wilson Martins 
- José Fogaça - João Lobo - Jutahy 
Magalhães - Iram Saraiva. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Surua
gy) -Este requerimento depende de 
votação, em cujo encaminhamento po
derão fazer uso da palavra os Srs. Sena
dores que o desejarem. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Mauro Benevides, primeiro signatário 
do requerimento. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE.Para encaminhar a votação.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, abre-se lacuna im
preenchfvel na vida pública brasileira, a partir 
de hoje, com o falecimento do_Senador Luiz 
Viana Filho, intelectual e político ·de imenso 
prestígio, com larga folha de serviços presta
dos à comunidade e ao Pals~ 

Como Parlamentar dos mais brilhantes, 
Luiz Viana ascendeu à Presidência do Senado 
e do Congressq Nacional,_ímpondo-se ao res
peito de seus Pares, mercê de uma atuação 
serena e profícua, voltada para a defesa in
transigente das prerrogativas do Poder Legis-
lativo. -

Deputado e Senador pela Bahia, foi sem
pre aponradp como um dos mais ilustres 
membros de nossa vida político-partTdária, 
merecendo a consideração de todos os seg
mentos sociais de seu Estado, do Nordeste 
e do País. 

Gõvernador dos mais dinâmicos, re<liizou 
administração fecunda e criteriosa, assinala
da por grandes e expressivas realizaçóes ·em 
favor da coletividade baiana. 

Escritor de renome, com notável acervo 
de obras importantes, entre as quais a biogra
fia de Rui Barbosa e José de_ Alencar .• oc;upa
va uma das Cadeiras da Academia Brasileira 
de Letras, ali pontificando como figura expo
nencial da Casa de Machado de Assis. 

No Governo Castello Branco, Luiz Vlªna 
foi nomeado Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República e Ministro da Justiça, 
exercendo papel relevante nos contatos entre 
Executivo ,e Legislativo, empenhado q~e es
teve na normalização político-institucio-nal do 
Brasil. .---

Homem de partido, pertencendo aos q ua· 
dres do PMDB, transmitfa-nos diretrizes 

acertadas nos !llOmentos de grandes decisões, 
fazenc_:!o-_o com invejável clarividência e des· 
cortino. 

Ainda recentemente, de_le ouvi ampla ex
·posição sobre o Conselho da República, cria
do pela nova Carta, pressentindo a sua discre
ta intenção de integrá-lo, a fim de conduzi-lo 
ao culllprimento de seus elevados e patrió
tiCos objetivos constitucionais. 

De sua incomparável esposa, D. Juju Via
na, recebeu permanentemente desvelada as
sistência, sendo ela a estimuladora de suas 
lutas nos campos político e cultural. 

O seu filho mais velho, Deputado Luiz Via
na Neto, estava ao seu lado em todas as oca
siões, sendo, por isso, o natural continuador 
de sua marcante liderança política. 

Guardo do Senador Luiz Viana lembrança 
imperecível, sobretudo de sua fidalguia, de 
sua competência, de seu acendrado espírito 
público. 

O Povó br3&i1Úio perde, assim, um repre
sentante autêntico, que se entregou de corpo 
e alma às grandes causas nacionais. 

Ninguém_ o excedeu em dignidade, em ca
ráter, em lealdade, em coragem c_ívica. 

Pranteamos, assim, o desaparecimento de 
Luiz Viana Filho, a quem elegemos como 
Senador-padrão, pelos incontáveis méritos 
que soube admiravelmente reunir ao longo 
de sua vida pública. 

A sua memória será sempre por:, nós cultua
da, com profunda e comovida saudade. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
--ConCedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas ,P_assarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS 
PA. Para encaminhara votação.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, tenho uma particular 
dificuldade de fazer panegíricos. 

Acabo de ouvir as palavras do nobre Líder 
do PMDB em exercício, Senador Mauro Be· 
nevides. A proporção que S. EX" falava, desfi
lava na minha memória a sucessão de_ lem
branças que tive com relação a Luiz Viana 
Filho, especialmente nesta Casa. 

Ainda há poucos dias, sob a Presidência 
do Senador Francisco Rollemberg, estáva
mos estudando documentos secretos, que 
provalvelmente serão todos considerados os
tenSiVos. A cada momento em que um fato 
histórico mais recuado era !em.brado, ouvía
mos o testériúinho de Luiz Viana Filho, a 
versão exata sobre o que havia ocorrido no 
Brasil naquela ocasião. 

O -primeirO -Contato que tive com S. Ex' 
deixou-me uma impressão de enorme frustra
ção pessOal miil:ha.- Eu- governava o Estado 
do Pará, fui chamado a Brast1ia pelo Presi
dente Castello Branco. Daqui segui no avião 
presidencial que ia deixar em Belo Horizonte 
o Senador Milton Campos e, depois, ao Rio 
de Janeiro~ Fui convidado, por uma fidalguia 
especial dó Presidente Castello Branco, ·para 
o almoço, nuinª __ m~s_a escamoteável, nu_m 
compartimento do avião. Eram qUatro pes
soas: o Senador Luiz Viana Filho, então Mi
nistro-Chefe da C .asa Civil; o Senador Milton 

Campos, que se retirara do Governo; o Presi
dente Castello Branco e eu_ 

-E eu, que gosto de participar de conversas 
fiquei inteiramente frustrado, porque os três 
conversavam e com o que era objeto da con~ 
versa eu não conseguia atinar, porque volta 
e meia o Senador Luiz Viana dizia ao Presi
dente Castello Branco: "Presidente, _o .Se~ 
nhor se lembra do Editolial de O País? O 
jornal O País havia desaparecido há muito 
tempo de circulaçã_o_ no BrasiL E a minha 
frustração foi não ter participado da conversa 
ao longo de toda a viagem, que deixava em 
Belo Horizonte o Senador Milton Campos 
e, depois, chegávamos ao Rio de Janeiro. 

Mais tarde, travei contato com o Gover
nador Luiz Viana Filho, quando eu eraMinis· 
tro da Educação e Cultura, e já percebia na 
personalidade do nosso pranteado Colega 
que a vida não lhe havia poupado também 
de determinados desafetos. E S. Ex• sabia 
administrar essa desafeição com extrema in
teligência e capacidade. 

Vimo-nos depois aqui, juntos, e o Senador 
Luiz Viana Filho, pouco depois de chegar 
ao Senado, já era o nosso Presidente. Naque
la altura, e eu era o Líder da Bancada, Ban
cada a que S. Ex~ pertencia, E S. EX" nos 
presidia no Senado e no Congresso Na clonai. 
Com uma capacidade extraodinária de absor
ver especialmente as agressões, que muitas 
vezes presenciei, partidas não aqui desta Casa 
mas da outras, no auge daquele debate entre 
o regime autoritário e aqueles que se conside
ravam os libertários na ocasião, quantas vezes 
vi Luiz Viana não ouvir, porque não queria 
ouvir, as agressões que lhe eram dirigidas 
do Plenário, e conduzia as sessões até que 
elas colirnassem o objetivo para o qual ha
viam sido criadas. 

Aproximamo-nos muito, S. Ex• na Presi
dência e eu como Líder de seu Partido. E . 
das poucas vezes em qire tive oportunidade, 
e a única vez em que morei nunia_casa oficial, 
como Presidente do Senado, das poucas vezes 
que tive oportunidade, repito, de receber os 
Senadores, minha mulher usava fazer uma 
fotografia de cada grupo que chegava. Hoje 
ainda eu estava vendo a nossa tofografia, as 
quatro pessoas, ela e ele juntos, Dona Juju 
e eu; sobramos os dois. Ruth e Luiz Viana, 
hoje, pertencem ao mundo que todos nós 
procuramos penetrar, e ficarrios cada vez 
mais tontos no desejo de penetrM, seja nos 
designios de Deus, seja naquilo que tantos 
acreditam com firmeza e outros tantos têm 
suspeitas_ de que a vida se encerra por aqui 
mesmo. 

A trajetória política de Luiz Viana está 
por ser feita. Esse preâmbulo, que é o discur
so magnífico do Senador Mauro _B_enevides, 
há de servir para ser ampliado, mas a propó
sito da biogr,afia, ele foi bem mais do que 
biógrafo, a pena de Rui e de Alencar, foi 
biógrafo de Nabuco, de_ Machado de Assis 
e de Castello Branco, naquele livro que, tal
vez,_como ainda dizia-me há pouco o Senador 
Divaldo Suruagy, fosse aquele em que ele 
mais se conteve, por ter sido parte do proces
so, em não querer ser aquilo -que Gilberto 
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Freyre chamava de '"intelêctuário", que era 
o intelectuaHuncionárió a SáviÇo de uma 
causa. 

Deposito diante de meus Companheiros do 
Senado Federal, e de V. Ex• que nos preside, 
Senador Divaldo Suruagy, a expressão do 
meu pesar mais profundo, porque Luiz Viana 
Filho foi um homem de quem me aproxiniei 
sempre num crescendo de amizade e de res
peito, e de quem tive súbita notícia do seu 
desaparecimento, que foi evidentemente um 
choque para todos nós que ainda o vimos 
conosco, na semana passada, no convfvio nes
ta Casa. 

Em nome do meu Partido, acrescento estas 
poucas palavras ao discurso _do Líder do 
PMDB. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs~ Senadores, 
perde o Brasil, particularmente _o Senado Fe
deral, a classe política brasileira, um dos seus 
mais eminentes homens públicos. 

Eu me acostumei, nos últimos oito anos, 
nesta Casa, a conviver com Luiz Viana Filho. 
E o que mais se destacava no seu caráter 
era a maneira sempre afetiva, sempre_ compa
nheira, com que ele tratava todos os seus 
Colegas. Homem austero, mas extremamen

_te afetivo, conseguiu, ao longo da sua vida, 
destacar-se em todas as atividades que de
sempenhou e que desenvolveu. 

Formou-se aos 21 anos de idade; Jogo de
pois ascendia à Catedra, na Bahia, como Pro
fessor Titular de duas Cadeiras: Direito Inter
nacional Público e Direito Intenlã.cioáal Pii~ 
vado; Professor de História, escritor, biógra
fo, politico; a política, ele a exerceu também 
desde o princípio da sua juventude; lo&o de
pois de formado, foi Deputado Estadual em 
1945, Cons-tituinte em seguida, Deputado Fe
deral sucessivas vezes, Ministro de EStado -
em duas Pastas - Casa Civil e Ministério 
da Justiça-, e, em seguida, Governador do 
seu Estado, para depois ser Senador em duas 
Legislaturas. 

No seu currfculo está escrito que era ãdvo
gado, professor e. escritor. Luiz Viana Filho_-: 
foi muito mais do que_ isto: foi um homem 
de rara sensibilidade, com um caráter, como 
eu disse, marcado pelo afetividade nas rela
ções que mantinha com todos nós, com seus 
Colegas de Senado, com seus amigos do_ seu 
Estado, com a classe pÓiítica deste País. 

Eu que o conheci durante pouco te~po 
-nessa intirilídade Política, durante aproxi
madamente 8 anos ~. posso afirmar que s: 
Ex• deixou em miffi e, em conseqüência, em 
todos nós, a marca indelével do seu cárater. 

Digo isto etri ffieu nome pe-ssoal e também 
o faço_em nome do_ eminente Senador Marco 
Maciel, da Liderança do nosso Partido, o Par
tido da Frente- Liberal. 

A passagem do Senador·Luiz Viana Fi· 
lho ... 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me um 
aparte, nobre Senãdor? 

O SR. ODACIR SOARES - Com muita 
bravura, nobre Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata - Nobre Senador 
Odacir Soares, as pessoas- que mais convive
ram, como V. Ex•, com o Senador Luiz Viana 
Filho melhor o conheceram. e mais podem 
dizer da figura humana, do ser humano que 
S. Ex• foi e do que representou como político, 
administrador, professor e escritor, que dava 
densidade e peso, pela figura que S. Ex~ era 
para todo o Senado Federal. Lembro-me de 
que, quando S. Ex~ era Ministra ~eu era 
jornalista, no interior do Espírito Santo, e, 
depois, Vereador-, sempre o considerei co
mo aque_la figura distante, intocável, forte, 
intelectUiCSurpreendi-me, quando cheguei 
a esta Casa, pela lhaneza e delicadeza no 
trato, pela cordialidade e humildade desse 
homem, cuja grã.ndezã o fazia muito simples. 
Gostava ele de conversar conosco sobre os 
assontos queêSêr'eVía, t8.is como: histói-ias 
que vivera, a polftíca brasileira contempo
rânea, as revelações que tinha. Às vezes fala 
delas com muito modéstia, quase que se sub
traindo daqueles fatos. A grande virtude para 
quem o conheceu, não só através do que S. 
EX" escreveu, pensou e fez, como do contato 
pess-oal, é a figUra do homem simples, cheio 
de lhaneza e delicado no trato, cuja vida, 
tão dediccida a este País --.quarenta e cinco 
a cinqüenta anos de atividade polftico-inte
lectual -,não fez de S. Ex• a grande figura 
distante. Pelo contrário, o homem cuja gran
deza o fazia humilde e afável. Com a morte 
do Senador Luiz Viana, o Senado F'ederal 
perdeu um pouco· dessa densidade intelectual . 
que sempre teve. Solidarizo-me com V. Ex· 
O sentimento- que V. Ex~ expressa é o de 
todo o Brasil por _essa perda. 

O SR. Oi>AéfR SOARES - Muito obri
gado a V. EX" pelo aparte, que incorporo 
ao meu discurso. V. Ex• enfatizou _exatamen
te uma Cfira_deifstica muito peculiar do Sena
dor Luiz Viana Filho- a sua humanidade. 
Conseguia ele eXtrapolar essa humanidade_ 
nas relações que mantinha com todos nós. 
~ra úrrihorrieni~ Como_d_isse Y, EX", humilde, 
simples, um inteleCtuarde primeira grandeza, 
que conseguia~~ shillllta~eam~nte_. ser profes~ -
sor univerSitáriO, titular de duas ou três cáte
dras·.noma_Universidade como a ·da Bahia, 
famosa pelaS -culturas que produZiu. Conse- . 

_ guiu ser o historiador que foi, o biógfafo que 
foi de Rui Barbosa, de Joaquim Nabuco, de 
Mach3do de Assis- e conseguiu ser também_ 
o político-que fOi, Deputado Federal durante
seis legislaturas, Senador, Constituinte eni 
1946. Enfirri, téVê Ltúz Viana uma trajetória 
de serviços marcados por-sua cultora. 
· Para -Coroar tuduisso?- na área da Litera

tura, como historiador e comO literato que 
sempre foi, já eni 1954 era eleito para- a Aca
demia BrasiLeira de Le.tras, ainda um jove~ .• 0 _ 

pode-Se-diZC:r. 
-- V. Ex• enfatizou bem o aspecto transcen~ 
dental de Luiz Viana Filho, a sua humaní-

dade. Luiz Viana Filho conseguia ser excessi
vamente humano. 

O Sr. Rachid S~tldanha Dérzi - Conce
de-me V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. ODACIR SOARES - Com muita 
honra, Senador. 

O Sr. Racbld Saldanha Derzi- Nobre Se~ 
nador Odacir'Soares, V. Ex•- fala hoje lamen
tando, como todos nós, a falta do grande 
e extraordinário companheiro, Luiz Viana Fi· 
lho, meu Companheiro durante 35 anos. Fo· 
mos Deputados juntos, entramos juntos nes· 
ta Casa do Parlamento Nacional. Então, co· 
nhecia-o bem- um homem altamente huma
no, um homem bom, um homem patriota, 
um homem que realmente.vivia o Brasil, um 
homem carinhoso com os seus Colegas, um 
homem de grandes qualidades, um homem 
raro, um político raro, cuja auséncia estamos 
chorando. Luiz Viana projetou-se nacional· 
mente como um grande escritor, como um 
grande político, como um grande adminis
trador, e aqui, nesta Casa, na Presidência, 
S. EX' projetou o Senado Federal. Luiz Viana 
deixa-nos saudade. Foi ele um homem digno, 
que teve ao seu lado a sua companheira, Do
na Juju, essa mulher extraordinária. Não sa
bemos qual dos dois era o melhor, qual dos 
dois o mais carinhoso, qual dos dois o mais 
amigo de todos os políticos, de todos os ho
mens públicos. Realmente, vamos chorar, 
com-muita saudade, a falta desse extraor
dinário brasileiro. Em nome de Mato Grosso 
do Sul, o nosso profundo sentimento pela 
falta, pela ausência desse extraordinário ho
mem público. Deixa-nos Luiz Viana seu fi
lho, que, nesta Casa, será o seu substituto. 
Vamos rememorá-lo por muito .tempo. 

O SR. ODACIR SOARES - Muito obri
gado a V. Ex", nobre Senador Rachid Salda
nha Derzi. Nós nos lembramos, como bem 
salientOU o nobre 'senador Jarbas Passarinho. 
que, na semana passada, esteve ele entre nós, 
em. algumas sessões que realizamos, já doen
te, inClusiVe sob exames, transitando o Sena
dor Luiz Viana, com aquela mesma lhaneza, 
com aquele mesmo sentimento de humilda
de, de afeti'>'idade. 

É como se estivéssemos vendo o Senador 
Luiz Viana na semana passada, aqui, no nos
so meio. 

O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. Ex~ 
um aparte, nobre S_enador Odacir Soares? 

O .SR. ODACIR SOARES .:... COncedo o 
aparte ao -nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Caro Senador Oda
cir Soares, V, Ex• fala eXpressando, conforme 
já fez questão de declinar' o sentimento da 
nossa Bancada. 

O SR. ODACIR SOARES- E atendendo 
a uma delegação de V. Ex~. · 

O Sr. Marco Maciel - Da nossa Ban
cada, e;-catamente do Partido da Frente Libe
iit.L Port::i.n_to, vejo no discurso de V._ Ex• as 
palavras não apenas do meu Partido, da mi
nha Bancada, como também as minhas pró-
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prias. Todavia, no momento em que V. Ex· 
fala sobre a grande figura do Senador Luiz 
Viana, presto também um depoimento.pes~ 
soa! meu, não como Líder, mas como Sena
dor que o conheceu há cerca de vite anos, 
tendo por S. Ex• uma admiração crescente. 
Luiz Viana, evidentemente, não foi apenas 
um excelente político, um notável intelectual. 
foi, sobretudo, um grande amigo, que, posso 
dizer, não apenas nós como toda a Casa 
aprendemos a respeitar e admirar. O seu de
saparecimento nos entristece, em tie alguma 
forma, nos deixa também menores, Já houve 
quem dissesse que "uma instituição é a soma 
daquilo que são os seus integrantes", e eu 
não estaria exagerando se dissesse que hoje 
o Senado ficou um pouco menor. Não gosta
ria de deixar de dizer a V. Ex• e, por seu 
intermédio, ao plenário, o quanto o seu desa
parecimento nos entristece. Temos todos nós 
- sobretudo aqueles que são católicos -
a convicção. como diz o evangelhista, de que 
a"vida não é tirada, mas transformada", Por 
isso m_esmo o Senador Luiz Viana há de, por 
certo, neste instante, já estar cm bom lugar. 
Nós que aqui ficamos não podt~mos deixar 
de registrar o testemunho de nossa saudade 
sobretudo o reconhecimento daquilo que ele 
realizou em vida nessa passagem pela terra 
e daquilo que ele trouxe para o enriqueci· 
menta político e cultural de nosso P?íS. Por 
isSo, quero dizer a V._Ex~ que suas palavras 
são extremamente apropriadas, são extrema
mente oportunas, neste instante de dor e de 
sentimento que atravessa a cada um de nós. 

O SR. Ol>ACIR SOARES - Nobre Sena
dor Marcos Maciel, tocou V. Ex• em alguns 
aspectos. peculiares a Luiz Viana. Realmente 
era uma dessas figuras especiais, exponen
ciais. Esta lhaneza no trato, a qual me referi 
e outros Senadores têm-se referido, decor
rida tambt:m de uma sólida formação demo· 
crática. Temo.s, na vida de Luiz Viana FilhO, 
a demonstração disso. Em todas as funções 
que exerceu, essa lhaneza de trato que decor
ria da sólida formação democrática sempre 
esteve presente, não apenas quando Chefe 
do Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica, quando Ministro da Justiça e, poste· 
riormente, Presidente do Senado, em todos 
esses momentos se percebia essa disposição 
de Luiz Viana Filho para o diálogo, para a 
discussão não acalorada das que_stões, para 
o acesso fácil às suas idéias, aos seus procedi
mentos. Parece-me que essa lhaneza de trato, 
essa afetividade decorrida de_ uma sólida for
mação intelectual, de exemplos exauridos no 
seio da sua própria família, dos seus- entes 
queridos. 

Parece-me que Luiz Viana Filho conse
guiu, de certa forma, ter essa característica, 

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. Ex· 
um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho - Embora V. Ex· 
fale por toda a Bancada, conforme bem de-
clarou o nosso Colega Marco Maciel, eu gos
taríã;fiúiibém, de juntar as minhas palavras 
ao pronunciamento que V. Ex" faz, neste mo
mento. Conheci Luiz Viana Filho no Ceará, 
em 1964, através de uma apresentação do 
nosso saudoso Paulo Sarazate. Lembro-me, 
como se agOra fosse, quando S. Ex" dizia: 
"Sancho, este aqui é o Ministro Luiz Viana; 
é uma pilastra do Governo Castello Branco, 
um homem competente, um homem muito 
calmo. muito prudente e muito responsável ... 
De forma que·- dizia ele, concluindo -, 
faça de Luiz Viana um amigo, como eu sem-, 
pre fiz na mírihi:t vida política. Daí para cá, 
venho acompanhando a sua vida, já com uma 
pasagem no Ministério da Justiça, depois co
mo Governador do Grande Estado da Bahia, 
e finalmente, aqui no Senado, como Senador 
e Presidente desta Casa. Em 1986, quando 
aqui cheguei, para ocupar a cadeira do tam
bém saudoso Virgilio Távora, devido a um 
pedido de licença médica, tratei de aproxi
mar-me d~ S. Ex· Depois que o Senador Vir
gílio Távora faleceu,_e_u me ligt,r.ei ainda mais 
a S. Ex·'-Mas, como V. Ex• bem declarou, 
a sua lhaneza de trato era de tal ordem que, 
às vezes, Õcávamos até encabulados. Quantas 
vezes eu saía com S. Ex• para tomar o eleva
dor, diminuía os passos para que S. Er en
trasse primeiro, mas ele sempre fazia ques
tão, com a sua delicadeza, de colocar-me pri
meiro dentro do elevador. Devo dizer que 
o nosso último encontro se deu na semana 
passada, quando comentamos aquela notícia 
infundada de um jortúd de _São Paulo, em 
face de algumas ausências suas. Porque, se 
havia Senador que tinha presença constante, 
era ele -nas Comissões, aqui no Plenário, 
no seu G a-6ú1ete e nas sessões do Congresso 
Nacional. De forma que desejo associar-me, 
muito saudoso, a essas palavras porque Luiz 
Viana ficará na memória de todos nós por 
muito e muito tempo. Muito obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES - -Obrigado a 
V. Ex• O.seu aparte completa aquilo que eu 
pretendia trasmitir ao Senado Federal, neste 
momento de grande pesar para todos nós' 

O Sr. Antônio Luiz Maya - Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES _- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Antônio Luiz 
Maya. 

mem de valor, que prestou grandes serviços 
à Pátria brasileira. Eu o via, aqui, como o 
símbolo do político nacional: político de re
nome, de cultura, de expressão,político que 
merecia toda a nossa reverência. E, realmen
te, para mim é o que representava, mas eu 
o reverenciava mesmo. Nas poucas oportu· 
nidades que tive de conversa pessoal com o 
nobre Senador Luiz Viana, me ficou na alma 
e no coração essa impressão. Por isso, eu 
o reve-renciava, vendo nele o símbolo maior 
do político nacional. Há pessoas, nobre Sena
dor, que dignificam e honram o ambiente 
que frenqüentam. A simples presença da pes
soa, pelo que representa, dignifica o lugar 
que ocupa, no espaço da convivência huma
na. Só a presença do Senador Luiz, Viana 
Filho já dignificava este nobre ambiente~ o 
plenário çlo Senado da República brasileira. 
A figura humana do Senador .!,.uiz V~apa Fi
lhó traduzía, em plenário, a virtude da sabe
doria, sabedoria aliada à dignidade de sua 
própria pesSoa, de homem público, que sou
be construir, com os elementos básicos da 
educação, da moral. da cultura, do senso polí
tico, da sensibilidade literária, e muitos ou
tros elementos, que o tornaram estrela expo
nencial na constelação dos homens de bem, 
de que se vangloria a Pátria brasileira. Repre
sento, neste Plenário, o Estado do Tocantins, 
e, nesta oportunidade, o meu Partido, o Par
tido Democrata Cristão; em nome de ambos, 
desejo a<>sociar-me ao pronunciamento de V. 
Ex•, através de minha voz, para, de algum 
modo, ressaltar a figura ímpar do nobre Sena
dor que a República acaba de perder. V. Ex• 
expressa, com muito sentimento e proprie
dade, nesta sessão, o pesar de todos nó~, Se
nadores da República, e o pesar, certamente, 
de todo o povo brasileiro, que considerava 
Luiz Viana Filho a expressão maior do polí
tico nacional. 

O SR. ODACIR SOARES- Muito obriga
do, nobre Senador. V. E~ sintetizou bem 
o que o Senador Luiz Viana Filho transmitia 
a todos nós: dignidade. Era um homem que 
caminhava com a dignidade, transmitia per
manentemente esse nobre sentimento; sem
pre foi político, historiador, intelectual com
pleto; em todas as atividades que desenvol
via, sempre o fez de .modo sobranceiro, de 
modo maior, de modo mais expressivo. O 
Senado Federal está, hoje, menor; o Brasil 
está hoje menor com a perda do Senador 
Luiz Viana Filho. 

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

O SR. ODACIR SOARES - Com muita 
honra. 

a sua sólida formação democrática e se vê 
até pelos Partidos pelos quais passou, a 
UDN, o PL e, por último, o próprio PMDB, 
em uma contingéncia toda típica do seu Esta
do. da política braSileira. A sua própria ju
ventude. político-partidária, nos primeiros 
momentos da sua vida, marca forte presença 
das idéias liberais da democracia na sua for
mação intelectual. 

-o Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Sena
dor Üdacir SoareS, tive pouco tempo de con
vivência com o-nobre Senador Luiz Viana 
Filho neste ãUgoUstO Pfenário. Para mim, ele 
represenfaVa sempre a dignidade maior do 
homem público, pelo seu passado, pela sua 
luta, pelos seus trabalho~, sobretudo pelo que 
realizou na política, no plano político, hoje 
tão desmoraJizado e tâo criticado, foi um ho-

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Oda
cir Soares, o meu Partido já falou pela voz 
autorízada, neste Parlamento, do Senador 
Mauro Benevides, mas, eu, pessoalmente, 
não poderia furtar-me a fazer o registro de 
pesar que todos nós vivemos neste momento. 
Mesmo sendo de um Estado do extremo Sul 
do Brasil, tão distante da Bahia, _me sentia 
irmanado à figura do Senador Luiz Viana_ 
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Filho; não sei se por causa da grande dife
rença de idade - ele, de mais de 80 anos 
-tínhamos grande proximidade pessoal, era 
permanentemente procurado, recebia telefo
nemas seus para assuntos políticos nacionais 
e locais, no seu Estado e no meu, e aprendi 
a admirar profundamente o homem Luiz Via
na Filho, e a descobrir o que é esta entidade 
incorpórea ·e indefinida que todos nós deno
minamos de espírito público. Se havia algo 
a mais na figura humana, riã figui<i pOfíiica, 
na imagem pessoal do Senador Luiz Viana 
Fillio, era este conceito esta noção clara do 
que é espírito público. Não só admirava nele 
o historiador, o literato, o profundo conhe
cedor, o íntimo conhecedor da vida de Rui 
Barbosa, mas também algo que nos identi
fica"va muito, talvez desde os primeiros mo
mentos desta legislatura, quando me elegi pe
la primeira vez Senador e ele -estava vivendo, 
nesta fase, os últimos momentos do seu man
dato -foi extamente a luta pela implantação 
do parlamentarismo. Talvez isso nos tenha 
aproximado muito. Lembro-me de que, nu
ma oportunidade, fui convidado a fazer uma 
palestra na Universidade daBahia, em Salva
dor, a respeito do regime parlamentarista. 
Nos primeiros momentos da palestra, vejo 
entrar, no fundo do plenário, um cidadão 
que não divisei bem nos primeiros momentos; 
quando ele chegou próximo à mesa em que 
me encontrava e sentou-se em um canto, ao 
lado, Jogo percebi que se tratava do Senador 
Luiz Viana. Filho. Esse homem, que havia 
sido tud_o_ o que se pode imaginar na vida 
política, que havia ocupado todos os cargos 
mais importantes na hierarquia política do 
País, ali estava como mero espectador, para 
participar de modesta palestra sobre parla
mentarismo; estava, .ali, não porque tivesse 
admiração por mim' ou achasse importante 
aquele palestra e sim porque era um soldado 
empedernido, dedicado à luta pela implan
tação do regime parlamentarista. Lembro-me 
de que, na tarde em foi votada a emenda 
que instituía o parlamentarismo, na Assem· 
bléia Nacional Constituinte, ele foi um dos 
seus defensores. Portanto, até o último ins
tante, durante toda a sua vida, foi um lutador 
talvez por isso, tenhamo-nos identificado 

aqui, tenhamo-nos aproximado e cultivado 
grande e estimulante amizade. E não possu 
deixar de registrar m_eu profundo· pesar, -o 
sentimento profundo pela perda desse cida
dão, desse homem público, dessa figura: notá
vel que fará falta no Plenário- -do Senado,
mas que deixa indelevelmente marcada a sua 
passagem na História do Brasil. Agradeço 
a V. Ex~ nobre Senador Odacir Soares, por 
conceder-me este aparte e me pennitir a hon
ra de, no seu pronuciamento, registrar o que 
o Rio Grande do Sul pensa, o que o Rio 
Grande do Sul sente, neste momento dolo
roso para todo _o País. 

O SR. ODACIR SOARES- Sou eu quem 
agradece, pelo aparte que V. Exa acaba d~ 
dar ao meu 'discurso, nobre Senador José Fo
gaça. Isso marca bem a importância do Sena
dor Luiz Viana Filho na vida pública do País. 

Já estamos, aqui, fal(!ndo fÍá algum tempo, 
aparteado por vários Senadores; e, a cada 
aparte, aflora uma característica, um aspecto, 
qma faceta nova do _caráter e da formação 
intelectual do Senador Luiz Viana Filho. 

_Concluo, Sr. Presidente, dizendo que é 
çom _grªllile pesar qUe, nesta tarde, faço este 
registro. E, parafraseando o Senador Marco 
,Maçjel, por com ele concordar plenamente, 
devo dizer que o Senado Federal e este País 
ficaram- menores, choje, om o passarriento 
do nobre Senador Luiz Víana Filho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Concedo a palavra, com a anuência do 
ilustre Senador Francisco Rollernberg, que 
está inscrito em-primeiro lugar, ao nobre Se
nador Jôão Menezes. 

OSR. JOÃO MENEZES (PDC -PA. Pa
ra encaminhar a votação.) -Sr. -~residen'te, 
Srs. Senadores, hoje, ao alvorecer, fui sur
preendido com a notícia do falecimento do 
Senador Luiz Viana Filho. friú!diatam~nte; 
a minha memória funcionou com um calei
doscópio: procúfei fazer um retrospecto do 
que é a vida politica, do que é a vida do 
político e passei a perguntar a ffiim mesmo 
se este Cãlhiriho que tomamos. cheio de difi
culdades, onde sacrifiCamos a familia, sacrifi
camos o nosso lar, muitaS Vezes a criação 
dos filhos, enfrentamos as maiores dificul
dades e incompreensões, é ~ompensado, pois 
são-pe::m·cas:·a:rãlegrias. A vida do homem 
político é áspera, árdua, cheia de emoções 
diárias que nã-o se podem eVitar. Perguntei
me: será que isso compensa? Vamos ficar 
naquele princípio de que a vida chama amor
te ou de que a morte chama a vida? Será 
que estamos ó.impriildó um destino na vida 
política do País e _do mundo? É ássunto que 
me deixa realmente pensativo, procurando 
encontrar uma maneira de jUStificar o nosso 
apego à carreira política,_ o nosso desejo de 
estar sempre presente na vida política. Es
quecemo-rios das dificuldades, das lutas nas 
campanhas eleitorais, dos ataques entre nós 
a que estamos sujeitos, dos confrontos popU~ 
lares neste plenário e no do Congresso Nado
na\, e ficamos apegados à vida política. Isto 
me faz refletir que tivemos- um Companheiro 
da envergadura política de Lu~ Viana Filho, 
que deve ter percorrido o longo e áspero ca
minho da vida pública. Confesso que não tive 
grande contato pessoal com ele; apenas oco
nheci mais através das biografias que escre
veu sobre o Presidente Castello Branco, nu
ma hora difícil, em que procurou retratar da 
melhor forma a passagem do regime demo
crático para a ditadura e tamb~m a biografia 
magnífica,_ das melhores, a respeito de Rui 
Barbosa, a noss~ "Águi-a de Háia". 

Quào, Oeste momeótO, sr·. Pfesidente. e 
Srs. Senadores, deixar. em nome da Lide: 
rança do Governo, solidariedade e profundo 
pesar pelo desaparecimento desse Comp-ã
nbeiro. Luiz Viana era ~uito polido. Cami~ 
nhava sem fazer barulho, não queria atrapa
lhar nem o curso do vento, para não incarno-

dar ninguém .. Sempre que era procurado, 
mesmo por pessoas quase desconhecidas de
le, revelava-se pessoa fina, de trato agradá
vel, bondoso, procurando sempre encàml· 
nhar os assuntos _e achar uma solução para 
os cas_o_s diftceis. _ 

Fíci:t aqui, p6rtarito, Sr. Presidente_ e-Srs. 
Senadores, nessas rápidas palavras, a nossa 
soliçlariedade e o grande pesar pela morte 
desse grande brasileiro_ que foi Luiz Viana 
Filho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBER.G 
(PMD B - SE. Para encaminhar a votação. 
Seín revis-ão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ao chegar a esta Casa do Con
gresso Nacional, em 1970, e entrar em conta
to com homens públicos, escolhi alguns deles 
para paradigma, para exemplo do meu com
portamento parlamentar: na Câmara, para 
citar somente aqueles que já partiram -
Leã J Sampaio, J anduí Carneiro; e no Senado 
da República, também citando um daqueles 
que já foram o Senador Luiz Viana. 

Daí por que, amigo e admirador, compa
nheiro do Senador Luiz Viana na Comissão 
que faz o levantamento dos documentos se
cretos do Senado, recebi, estarrecido, hoje 
pela manhã, a notícia do seu falecimento. 
Lia Viana era um homem brilhante que. ape
sar dos seus 82 anos, nos irradiava aquela 
reserva de lucidez e vitalidade de quem esta
ria conosco muito tempo, participando ativa
damente da luta diária que aqui desenvol
vemos. 

Tínhamos dele o otirnismo e a espera·nça 
de um vitorioso na vida pública a nos enco
rajar nos momentos mais difíceis, a nos inspi
rar na busca de soluções. 

Vejo agora, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que o sentimento que paria nesta casa-
é o de profunda consternação e pesar, um 
sentimento de perda irreparável pel que re
presentavam, para o Senado e para o Con
gresso Nacional, a post~ra e a presença do· 
Senad_or Luiz Viana, pelo que S. Ex~ nos ins
pirava de segurança na sua experiéncia, bom 
sendo, conduta e serenidade nos momentos 
mais tortuosos dos nossos trabalhos, de nos
sas decisões, sempre contribuindo com o bri
lho da sua clarividência privilegiada e vastís
sima cultura. 

Era, o nosso saudoso companheiro, o Par
lamentar mais antigo do Congresso Nacional, 
aoqula dedicou quase os mesmos anos da mi
nha existência, 55 anos de sua vida, sendo, 
a partir da década de 30_, como bem o disse, 
em certa ocasião, o nobre Senador Jarbas 
Passarinho: "A mais preciosa e bem infOr
mada testemunha viva da nossa História con
temporânea", pois participou e esteve nos 
centros de quase todas as efervescências dos 
fatos políticos vividos pelo País desde então. 

Era um homem de grande e sólido conheci
mento. O que sabia não era apenas fruto de 
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estudo e pesquisa, a que era afeito, mas, prin
cipalmente, furto do que viveu, ~onviveu e 
participou, tendo sempre no cenário dos fatos 
um lugar privilegiado de partícipe, de obser
vador. 

O Senador Luiz Viana ocupou quase [Odes 
os cargos mais importantes que a vaidade hu
mana discretamente almeja, mas que somen
te a vontade popular, o prestígio e _a <:_~edi~i
lidade política podem distinguii a um mili
tante da causa pública; foi Deputado e~ Ie-_ 
gislaturas, Constituinte em 1946, Governa
dor do seu Estado, Senador, Ministro de duas 
Pastas, Presidente do Senado e do Congres
so. 

Representou o Brasil em várias missões no 
exterior. 

Além de mais antigo Parlamentar de man
datos sucessivos, Luiz Viana é talvez o mais 
condecorado com as mais altas hierarquias 
das ordens de mérito nacionais e estrangeifas. 

Não foi grande apenas na política. A sua 
produção intelectual é admirável, pela quan~ 
tidade, variedade e significado dos títulos e 
obras publicados, muitos deles sobre Direito 
e outros de biografia de grandes nomes da 
política das Letras e das Artes de nosso País. 
Era um homem ligado à inteligência e ao 
que o talento produz. Na área de biografia, 
um dos mais especializados do País, no campo 
de Direito, _um consagrado professor da fa~ 
mosa Universidade da Bahia. 

É lamentável, Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, mas a _bibliografia brasileira fica~a-mais 
rica se S. Ex• tivesse escrito_ o livro que não 
póde escrever, pelo súbito e inesperado de 
sua morte; _o livro de suas memórias, em que 
legaria, como precioso te;stamento, as im
pressões de sua intensa, rica e prod~t~va vi
vência de cidadão, intelectual e pohtiCO: E 
assii:il,- perde, também, a Academia Brasileira 
de Letras um dos seus mais ilustres m~mq.ros. 

O Sr. Jamil Had1Úid-_:_ Permite-me V. 
EX' uma parte? - ___ - _ -

OSR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Pois não. Ouço, com muita honra o aparte 
de V_Ex·, nobre Senador Jamil Haddad. 

O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador 
Francisco Roltemberg, neste aparte recordo 
urna passagem com o nosso saudoso Luiz Via~ 
na, em 1969. Era eu Deputado Estadual do 
antigo Estado da Guanaf?ara, quando se rea
lizava um Ccii:tgresso da União Parlamentar 
Interestadual em Salvador, na Bahia, tendo 
sido eu nomeado Chefe da Delegação de Par
lamentares do Estado da Guanabara. No últi
mo dia do CongreSsO, a Câmara haVia negado 
licença para o processamento de Márcio Mo
reira Alves. Recebemos, entào, a notícia da 
edição do AI-5~ no momento em que nos 
dirigfamos ao Palácio, pois- Luiz Viana era 
o Governador da Bahia àquela época, e re
cepcionaria as Delegações de Parlamentares 
de todo Pafs que lá se_ encontravam. Recor-: 
do-me bem da sua preocupação com os desti
nos do Pafs no momento_ em que se editava 
o AI-5, e, S. Ex• nos declarava qu·e havia 
recebido algumas informações de que have
ria, também, intervenções nos Estados e que 
os Governadores seriam afastados e nomea-

dos Interventores. Foi aí que conheci pessoal· 
mente Luiz Viana Filho. Já o conhecia pela 
sua obra literária, pela sua vida pol{tica, e 
muito me envaideceu ter convivido com Luiz 
Viana no ·s_enado da Repúi:Jlica. Sua maneira 
'lhana, sua maneira tranqüila, seu riso de ami· 
go, sua mão sempre pronta a afagar, era uma 
constante na personalidade de Luiz Viana Fi· 
lhu. Quero, neste momento, em nome do 
meu Partido- Partido Socialista Brasileiro, 
deixar consignado nos Anais desta Casa um 
preito de saudade a este homem que engran
deceu a vida polftica brasileira que projetou 
a literatura brasileira no exterior. Há poucos 
dias~ dirigindo-me do Rio de Janeiro para 
cá, eu vinha lendo sua obra sobre Rui Barbo
sa, a'qual é realmente digna dos grandes escri· 
tores, como fOi Luiz Viana Filho. Eram essas 
as palavras que eu gostaria de acrescen~ar 
ao pronunciamento de V. Ex•, num pre1to 
de_ saudade, quando - como Presidente do 
Partido Socialista Brasiteiro - reverencia
mos Luiz Viana Filho. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Muito obrigado, nobre Senador Jamil Had
dad. 

Como disse no iníciO do meu pro-nuncia
mento, o Senador Luiz Viana era um exem
plo, era um paradigma para o meu comporta
mento. Talvez até no subconsciente essa ad
Oliraçâo, esse respeito, esse cuidado me tiv~s~ 
sem levado também a uma incursão literána, 
quando elaborei uma biografia, que foi o per
fil parlamentar de fausto Cardoso. ~ eviden
te que o nosso trabalho não tem nem teria 
a pretensão de se equivaler 1 de se equiparar 
a-os trabalhos do Senador Luiz Viana. E pos
sível mesmo que tenha sido o seu exemplo, 
a sua inspiração, a sua maneira de ser e a 
admiração profunda que por S. Ex:• nutria 
que me tenham leV'acto a: essa incursão, um 
campo para mim ainda desconhecido, pouco 
trabalho qu~ me fez deixar a_col~ção Perfis 
Partl:lm_entares, na Câmara dos qeput_adÇ~s. 
Esta_ foi mi_nha primeira, única e, talvez, últi-
ma biografia. . 

É lamentável, Sr. Presidente, ~rs. Senado~ 
res, pois, que estejamos neste instante, nesta 
Casa, a homenagear aquele que há bem pou
cos- dias estava conosco. 

No nosso último encontro. acertamos que 
amanhã, quarta-feira, às f7 horas, reunir~ 
nos-íamos pa:ra analísar uma série de docu
mentos e liberarmos aqueles que fossem con
sideradosnão secretos. Não teremos essa reu
niãó amanhã-. Nao a teremos porque S. Ex• 
lá não estará. Não a teremos porque a sua 
ausência chocou a todos nós, e não queremos 
trabalhar num dia em que S. Ex• está ausente, 
quando S. EX' era um dos nossos principais 
con_selhciros; S. Ex• nos ia dar o seu parecer 
sobre um depoimento dos mais sério_s que 
já houve nesta Casa, do Sr. Mii_1istro das Re~ 
laçóes Exteriores sobre a dívida externa bra
sileira em 1950, e esse documento não poderá 
ser analisado amanhã. 

ú Sr. João Calmon- Permité-me V. Ex· 
um "aparte.- nobre senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Coín muita honra, Senador João_ Calmon. 

O Sr. João Calmou - Parafraseando um 
necrológio famoso. por ocasião do falecimen
to de uma figura eminente da História deste 
País, eu diria, também, em relação a Luiz 
Viana Filho: "Não choremos a morte de Luiz 
Viana, cantemos a sua glória. "Realmente, 
Luiz Viana se destacou de maneira extraor
dinária não apenas na História Política do 
Brasil, como também com um relevo sing~lar 
da História da Literatura do nosso País. S. 
Ex• foi Deputado Federal. Senador várias ve~ 
zes, Ministro de Estado, e, agora, dentro de 

·mais alguns meses, seria, creio que com toda 
certeza, escolhido para integrar o Çonselho 
da República. Desgraçadamente para nós, a 
morte o fulminou em São Paulo, e esse título 
não poderá ser incluído em sua biografia. Tu~ 
do o que S. EX"' realizou no campo da litera
tura, da política, tudo isso o credencia para 
ser uma permanente fonte de inspiração das 
novas gerações. Por isso mesmo, nobre Sena
dor Francisco Rollemberg, solidarizo-me 
com V. Ex• e todos nós do Senado Federal, 
pela homenagem que estamos prestando â 
memória desse grande brasileiro; um homem 
que deixa para nós um exemplo imperecível 
e uma fonte inesgotável de inspiração. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Senador João Calniõn, um depoimento como 
o de V. Ex~ Homenageia o Senador Luiz Via
na e honra este orador, quando, neste instan~ 
te, emocionado, procuro também homena
gear o Companheiro, o amigo, aquele que 
todos vamos sentir, por longo tempo, talvez 
pela vlda toda, saudade imensa. 

Apesar da densidade honOrífica e expe
riente do currículo, que indiscutivelmente é 
importante para um homem público, mas ãs 
vezes a influência da vaidade poderá distan
ciá-lo dos estreantes nesta lide, o Senador 
LuiZ VÚma era um homem afável, um homem 
simples, uma pessoa humana admirável. 
Educado, sério, sensível aos problemas que 
lhe chegavam em fUnção do seu mandato e 
da sua condição de homem de vasto relacio
namento. Aberto ao diálogo e à amizade, 
um amigo fiel e sincero, um espfrito refinado 
no aperfeiçoamento e no tempo, já elevado 
acima do bem e do mal e das pequenas coisas 
passageiras deste mundo. . 

A Bahia está de luto, o Congresso NaCIO
nal, representando as expressões de pesar do 
povo brasileiro, também está de luto. E Sergi~ 
pe, Estado-irmão da Bahia, que represento 
nesta Casa não poderia deixar de prestar a 
sua homenagem, pelas minhas palavras ao 
eminente Senador Luiz Viana Filho. 

Era o que a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador 
H.umberto_ Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. S.enadores, falou pelo 
PMDB, nesta homenagem póstuma ao Sena
dor Luiz Vianna Filho, o nosso Líder em 
exercício Senador Mauro Benevides. Entre
tanto, c.o~o ex-Presidente do Senado Federal 
e como atual Presidente da Comissão de Re- . 
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Iações Exteriores c Defesa Nacional, nãõ po
deria deixar, também, -de trazer a minha pala· 
vra num preito de_ profunda saudade a Luiz 
Viana FHho. 

Apesar da sua avançada faixa etária, creio 
que todos nos surpreendemos com a sua mor
te, em face da sua aparente higidez física e 
da sua plena lucidez mental que o fazia per
manentemente presente nesta Casa do Con
gresso Nacional e fora dela, nos aconteci· 
mentos_ mais importantes da vida política do 
País. 

Traçar o perfil de Luiz Viana Fifhó é_ tarefa 
difícil que vai requerer, ao longo do tempo, 
muito trabalho dos que o queiram fazer com 
a perfeição que sua memória merece. 

Professor universitário, embeveceu as pla
téias dos anfiteatros da Faculdade de Direito 
da velha Bahia, com lições sobre o Direito 
Internacional Público e o Direü.o lnternacio~ 
na! Privado. 

Intelectual, deu mostras admiráveis da sua 
inteligência, do !:ieu talento, da sua cultura 
como literato, e, sobretudo, como historia· 
dor. Seus trabalhos publicados constituem 
acervo admirável, que, sem dúvida, serão um 
dos maiores patrimónios que legará à sua fa· 
mília, ao seu. Estado natal e à sua Pátria. 
Entre os livros que deixou estão. O Direito 
dos Empregados do Comércio; A Língua do 
Brasil; A Sabinada; O Direito do Estrangeiro 
no Brasil; A Vida de Rui Barbosa; A Verdade 
na Bíograím.;: O Negro na B8h1a; Rui & Na~ 
bnco; A Vida de Joaquim Nabuco; Rui Bar
bosa - Antologia (Seleçáo; Prefácio e Nota 
de Luiz Viana Filho); Miguel Osório; A Vida 
do Barão do Rio Branco; À Margem de Os 
Sertões; Afrânio Peixoto; A Vida de Machado 
~e Assis; Sucessão de Adelmar Tavares; O 
Ultimo Ano de Rui na Bahia; Elogio de Antô
nio da Silva MeUo; O Governo Castello Bran
co; Roi Barbosa: Seis Conferências; Ação da 
Palavra; Evocação de Rui Barbosa; A Vida 
de José de Alencar; Contribuição do Padre 
Antônio Vieira pal'a os Direitos do Homem; 
A Nova Fase da República; Três Estadistas; 
Rui, Nabuco, Rio Branco; A Vfda de Eça de 
Queirós; Petroquímica e Industrialização da 
Bahia. 

SãÓ, realmente, obras extraordinárias que 
Luiz Viana Filho deixou,_como homem volta
do para o estudo, para as Letras, para a His
tória. 

Aliás, no intelectual sobressaía-se, sobre~ 
tudo, como já fOi aqui lembrado, o biógrafo 
-e o biógrafo cuidadoso, detalhista, apaixo
nado pelos homens e as coisas que fazem 
os fatos da vida no seu dia-a-dia. 

Ainda me lembro, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, do nosso último encontro mais 
demorado. Foi numa recepção na residência 
oficial da Presidência do Senado Federal, há 
pouco tempo, por ocasião do último aniVer
sário natalício do Presidente Nelson Cainei
ro. Assentei-me â mesma mesa em que ele 
se encontrava, com a sua companheira de 
todas as horas, de todos os dias e de toda 
a sua vida, Dona Julieta Viana, o~ Juju para 
os íntimos e para os amigos. Ali, estava, ao 

nosso lado, o nosso querido Gueguê, que foi 
Diretor de Divulgação do Senado Federal e 
é um dos jornalistas mais ilustres de Brasilia. 

Naquela oportunidade em que conversava 
com o Senador Luiz Viana Filho, nariei-lhe 
alguns fatos de que eu fora testemunha, na 
transição entre o período republicano que se 
encerrou em 1%4 e o movimento militar que 
derrubou o ex-Presidente João_ Goulart. Re
feri~ me--a acontecimentos que presenciei no 
Congresso Nacional e fora dele, envolvendo 
personalidades.políticas ligadas ao então Par
tido Social Democrático, hoje desaparecidas, 
como, por exemplo, o ex-Presidc::-nte Raniere 
Mazzilli. E a tudo_S. Er ouviu atentamente. 
No dia seguinte, acercou-se de mim, numa 
das Bancadas do Congresso Nacional e per
guntou-me se eu já teria registrado, por escri
to, todos aqueles fatos que lhe transmitira, 
na núite interior. Disse-lhe que estava come
çando a fazé-lo, e S. Ex• afirmou-me: "Não 
se esqueça de que isso é importante, para 
que, amanhã, você possa ter um farto mate
rial para as suas memórias". 

Ali, falava-justamente quem se preocupava 
com a História, que achava que nãO se devia 
perder um momento sequer da vida política 
do País, para que se pudesse transmitir, de
pois; aos nossos -pósteros. 

E dizia-lhe, na rnesrna ocasião, que, como 
Presidente do Senado, tive a oportunidade 
de assinar convênio com a úD.iVersidade de 
Bras.flía, qUe preConizaVa a Criação do Pró
Memória do Congresso Nacional, que não 
tinha senão um objetivo, o de gravar depoi
mentos das personalidades mais importantes 
da vida poUtica brasileira para o futuro. 

Homem público dos mais eminentes, des
tacou-se Luiz Viana Filho em todas as ativi
dades que desenvolveu: no Poder Executivo, 
como Governador do seu Estado, como Che
fe da Casa CiVil e como Ministro da Justiça; 
na carreíra -parramentar~ -como DCj)utado Fe
deral por várias legislaturas - e f9i aí que 
o encontrei pela primeira vez, no Palácio Ti
radentes, quando fui tdeito, em 1958, pelá 
então Partido Social Democrático. 

Senador da República, por vários manda
tos, Presidente do Senado e do Congresso 
Nacional, Luiz Viana Filho engrandeceu esta 
Casa e honrou o Poder Legislativo brasileiro. 

Mas há um detalhe, _na sua_ vida de homem 
público, que faço queStãO, tarribém, de sa
lientar~ neste instante enl que tento fazer uma 
oração fúnebre em sua memória: ele, Luiz 
Viana Filho, ao lado de Milton Campos e 
Pedro Aleixo -e os três pertenciam ã ex-U
nião Democrática Naciofial-Jofãm naque-_ 
las horas sombrias da ditadura militar, que 
durante mais de vinte anos infelicitou este 
País, as maiores lideranças civis que nós, que· 
estávainos na: opOsição ao regime iriilitar, ti-
nhamos para estabelecer um mfnimo de diá;-
logo com os donos do Poder de então._ Lui:; 
Viana Filho- Como Milton Campos e Pedro 
Aleixo-, sempre tinha urna palavra de con
ciliação ao defender os Direitos Humanos, 
no auge das torturas_. Quantas vezes, comQ 
Líder do PM!)B e da Oposição na Câmara· 
dos Deputados, ao Governo Médice, após 

a cassação de Mário Covas, o procu-tei, e 
àqueles dois outros eminentes homens púl_)li
cos da ex-UDN, para que levassem aos Presi
dentes mílitares de então uma palavra de ape
Io em favor de presos políticos ou de pessoas 
que estariam desaparecidas e eram procura
das, em vão, pelos seus familiares. 

Sr. Presidente, como dizia, no início deste 
discurso, após toda essa longa trajetória de 
uma vida exemplar de esposo, de pai de famí
lia, de avô, de amigo, de cidadão, de profes
sor universitário, de intelectual, de homem 
público, nós todos esperávamos, ainda, que 
Deus conservasse, por muito tempo, a vida 
de Luiz Viana Filho. - -

Sr. Presidente, ao concluir, vou fazer mais 
uma revelação sobre Luiz Viana Filho. 

Quando soube, há cerca de um ano, que 
ele tinha sido acometido de um infarto dG 
miocárdio e estaria internado no Instituto do 
Coração em São Paulo, não só procurei fazer
lhe urna visita e a seus familiares, como falar
lhe através do telefone, mas, depois, mantive 
com ele uma conversa, que voltei a repetir 
posteriormente ao voltar, ano passado, de 
uma revisão médica que fiz no Cleveland Cli
nic, nos Estados Unidos. Soubera, por infor
mação fidedigna, que os médicos do Instituto 
do Co:r:aç~o não quiseram. operá-lo, em face 
dos seus mais de 80 anos de idade; temiam 
que ele ficasse na mesa de cirurgia. Naquele 
grande c.entro nortt;-americano, pude veri
ficar que pessoas com 80 ou mais anos esta
vam sendo atendidas e tinham as suas vidas 
prolongadas por mais 15 ou 20 anos, após 
uma cirurgia cardíaca. 

Transmiti essa informação ao Senador Luiz 
Viana Filho, e notei que ele se alegrou, pois 
um raio de esperança brilhou nos seus olhos. 
E S. Ex•_ me prometeu q!l~- ia t_om_!!r prOvi
dências nesse sentido. Infelizmente, Sr. Pre
sidente, não houve tempo, e Deus o levou, 
e ele nos deixou a todos, aqui, cheios de uma 
grande saudade. 
Com~eStas palavrãs. querO tráià,-erii meu 

nome pessoal, em nome do meu Estado, a 
Paraíba, e em nome, s_obretudo, dos Mem
bros da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional do Senado Federal - que 
o teve duas vezes como Presidente-, a mais 
sentida homenagem â sua memória, transmi
tindo â Famflia enluúida e ao Governo da 
Bahia os mais sincerOs' pêsames. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. 

O SR.J;'RESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Conce4o _a palavra ao nobre Senador Ma
ta-Machado. 

O SR. MATA MACHADO (PSDB- MG. 
Para encaminhar a votação.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, eu me permito, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, algumas reminis
cências, de caráter apenas pessoal, mas que 
podem, também, de algum modo, acrescen
tar algo, não ao _que foi dito, mas àquilo que 
realmente se acolhe, na inteligência e no co
ração de tantos que, aqui, agora, se lembram 
de Luiz Viana Filho. Assinalei algumas datas: 
!946, 1966, !990. ---

I I 
·.'ti 
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Em 1946, era eu repórter de jornal, encon
trei-me com Luiz Viana Filho~ ConstitUinte 
naquela época, um dos que elaboraram a nos
sa permanente Carta Magna democrática que 
nos libertaria da ditadura instaurada em 1937. 
Quantas vezes, como jornalista, publiquei, 
ora em O Globo, ora no Diário de Notícias, 
ou aos domingos. em crónica do Correio da 
Manhã, contribuições de Luiz Viana Filho, 
que deveriam estar registradas e ser relem
bradas agora, e dadas a público, novamente, 
como fruto da atividade, _de maior eficiência 
e maior qualidade intelectual ainda em nossa 
Carta Maior exemplar. Em 1966, o' vínculo 
se faz entre Milton CampOs e Luiz Viana 
Filho. Este substituiu o antigo Governador 
de Minas, a quem -eu servi na intimidade, 
como chefe do seu Gabinete, substituiu~o no 
!vlinistério da Justiça, quando Milton Cam~ 
pos, discordando da supressão dos Partidos, 
deixou aquela Pasta. Pouco depois, junto de 
mim, Milton Campos explicava! ~'Foi -Certo 
o que eu fiz, porém, mais certo ainda pela 
conseqüência, uma vez ·quê fui substitUído 
por um dos- melhores homens ·do Brasil -
Luiz Viana Fítho". 

Em 1990, ainda há pouco, viajamós juntos 
para Belo Horizonte, depois da circunstancial 
espera que a todos nos atingira; éramos nu~ 
merosos, quase todos Parlamentares; Luiz 
Viana Filho sentouMse e,' durante todo o tem~ 
po, ficou a escrever. Lembrei, então, que 
em determinada circunstância, ele me man
dara a sua bibliografia; um livro de muitas 
páginas, não- uma folha de papel. Descemos 
na Capital mineira. FUi desp-edir-nie dele:-·'() 
SenbOI; vai ficar aqui, Senador" Ele me disse: 
"Não. Há um carro a minha espera_ para te~ 
var-me a Caxambu. '' Eu falei: "Mas, depois 
de .tudo, desta longa espera?" Elogíeí o seu 
processo de esperar, no aeroporto~ escreven
do. E brinquei: "Afinal, é o que o Senhor 
tem feito durante toda a sua vida." Mas ele 
me disse.:, "Há uma c-oisa de que não me es
queço;de carro irei para Caxambu, e, como 
você é mineiro, ai:ho qUe gostará de. saber 
que faço qualquer sacrifício para vir e perma
necer algumas horas no seu Estado.'_' 

Ele faZia qualquer sacrifício, na verdade, 
para servir ao nosso País, para elaborar tex
tos, que passaram. antes pelas minhas mãos 
de repórter, como, depois, fizera ao substituir 
aquele que, para mii'Jf, ·até hoje, é ínsubsti:.
tuível, Milton Camp'ós~ Incluo-O agora, ao 
lado deste, Luiz Vianá Filho, que tãO dificil
mente poderá ser substituído, a· nãiYser pela 
constante lembrança do que era, do que foi. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; aceitem es
te meu testemunho, modesto, sem dúvida, 
mas sincero e bem fundado. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Conceâo a palavra ·ao nobre Senador Fer
nando Henrique CardoSo. 

O SR. FERNAND<iiiENRIQUE!:A.RDO· 
SO (PSDB - SP. Para -encaminQãi a vota
ção.)- Sr. Preside"ilte~ Sfi Sirià:dores, em 
nome do ~SDB, e. nO ~eu pessO~I;_gostaria 
de deixar registrado o nosso sentimento de 
pesar pela morte de Luiz Viana Filho. Ouvi 

a tantos Colegas, a tantos Senadores. renden_
do-lhe homenagens. Emocionei-me a cada 
momento. Luiz Viana Filho marcou sua pre
sença na História da República como alguém 
que, rendo posições e Seridõ -capãZ de desen
volve-Ias doutrinariamente, capaz ainda de 
se opor quando necessário, nunca deixou de 
ser também aquilo que já tantos reSsaltaram: 
urna figura humana, querida, polida, carinho
sa. 

Quando cheguei ao Senado não o conhecia 
pessoalmente, e o via à dist.:fnc;ia- já, eritão, 
Luiz Viana era não- apenas riconhecido em 
todo _o Brasil _co~o _político, mas ap_ªrecia 
ccitn aq-uela aura de SenadOr C()ID aquele as
pecto simpático e, ao mes.ino tempo, senha~ 
ria!-, custou-me um pouco a travar relações 
com ele. Ouvi o nobre Senador João Menezes 
dizer que quase não convive_u com Luiz Viana 
-não foi o meu caso. 

Quando Líder do PD?v_lB neste Senado, 
e·o-Iui por duas vezes, ocupava ·uma ·sala 
ao laào da qUal estava o Gabinete de Luiz 
Viana e, do outro o de Virgl1i0 Távora. Aos 
poucos, _me: afeiçoei a ambos. Era raro o dia 
em que-- um ou outro não passavam em meu 
Gabinete para que tomássemos um chá ou 
conversásSemos Sobre Os assuntos mais varia
dos. 

A tal ponto me afeiçoei a Luiz Viana Filho 
que tendo dif~cul_daçle, como tenho sempre, 
de tratar os mais velhos _com alguma intimi
_dade, o chamava de você e conversávamos 
sobre muitos assuntos da Literatura â Polí
tica, da SOdologla ao comentáriO cotidiã.no. 
Luiz Viana era um observador arguto e, nas 
raras vezes em que o vinios na tribup.3 do 
Senado, em nenhuma delas deixou· de se 
apresentar, também não como tribuno- não 
sa:~eria ju!~á-1<? _Eor_ e.sse .â.ngl!-lo ~ mas como 
intelectual refinado. Fez, aqui, análises admi~ 
ráve"is da Hlsióri.ã.-·da Ji.e.plíbiica. QUando de
fendeu o pa"rlain'eniariSmo, e eu c!efenQJa. fa
zi;:i-o com ar~rrieTI.tõs ín1pe'clíveis, e o vi" tam
Mm na opOsição junto conosco. 

. Recordo~me de _que,_em __ uma.noite, viSitaM 
va o Brasil o Secretário perpétuo da Acade
JPi_a Erancesa e o Presidente da República 
de _então,Dr._ l9sé Samey, oferecera um jan
tar, no Alvorada~ a esse ilustre visitante, que 
e_r~ bisneto de um ma;ranhense -:-- o que, na 
época, constitUiU,' tio-Brasit, fato meritOrio. · 
Nesse jant'ar,'o Prdidente da RepUblica co.n
viàou alguns tsenadores, erifie Os quais Luiz 
Viana Filho, _te_~9St estado px:esente também 
o Senador Afonso f..:rinos e eu próprio. Luíz 
Viana falava um francês impecável e_discor
ria, com a mesma naturalidade, com a mesma 
elegância, numa língua, que não direi" não 
ser o seu idioma natal,_posto que nasceu em 
Páris, mas que não era o seu habitual. Via-se 
nele o homem do mundo; e s_e_ via a intimi
dade que tínhá co:m a" Presidente da Repú
blica, e o te.speito qu~ o mesmo lhe devotava. 
Não obstante, quando foi ne_cessário, se após. 
Fr;i: opoSiçãO à sua _in~neira, sém nuncã. sei 
exagerado, sem nunca demonstrar, nem de 
Idnge, qualquer ressentimento, ·ou-c:J.uafquei 
a&tessivi_dade; soube ~i_zer não, ou pelo me
nOs, soube dizer o "sim" diferentemente de. 

outros "sim". Era, portanto, alguém de per
sonalidade marcante, disfarçando essa forte 
perSonalidade no trato ameno. Já vários se 
referiram e só me sobra repetir: "não apenas 
o relato que deixou da época em que serviu 
a um governo, contra o qual me opus, mas 
também, prinápafmente, nos textos que dei
xou sobre Rui Barbosa, marcou o intelectual 
realmente de primeira linha que era". 

Ainda, recentemente troquei algumas imo
ressões com Luiz Viana e perguntei sobre 
o que faria nas eleições que se avizinhavam; 
pois bem, era candidato. Estava outra vez 
disposto, aos 82 anos, e com o mesmo entu~ 
si"asmo, a lançar-se numa luta que a muitos 
de nós, com muito menos idade, parece uma 
luta árd,ua e é! E Luiz Viana, tranqüilamente, 
enfrentaria a batalha das urnas; provavel
mente ganharia; mas tenho certeza de que, 
ganhando ou perdendo, sairia dela como 
sempre havia saído de outras batalhas, com 
a mesma inteireza e dignidade. 

Perdeu _o Senado e perdeu a República, 
mas perdemos principalmente nós, os que pu
demos com S. Ex• conviver, perdemos um 
grande companheiro. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me V. 
Ex~ um aparte, nobre Senador Fernando 
Henrique Cã:rôoso? --

0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Com prazer Senador Chagas Rodri~ 
gues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Líder 
Fernando Henrique Cardoso, V. Ex• fala em 
nome de toda a nossa bancada o PSD'B. EStOu 
certo de que fala também e_m nQme de Í~dos 
os homens públicos ligados ao nosso Partidq 
e dos filiados, espalhados por todo o terri
tório nacionaL_ Mas, ouso pedir este aparte 
â V. Ex• pOrque, Senador pelo Piauí o nosso 
Estado, como V. Ex• sabe, é um Estado irmã.o 
da Bahi!). ---::- tem~s _fronteiras comunsL e sej 
que-_ também no Piauí repercutfu _profunda_:
mente o passamento do ilustre hOmem públi
co;- Sabe V. Ex' que a nossa civilizéição, a 
nossa naç:ionalidade poucas vezes teve para 
engrandecê-la um homem como Luíz Viana 
Filho, UJI! _homem, de certo modo, quase 
completo. Como homem público, brilhou no 
Legislativo e .no Executivo. Demonstrou isto 
como Çfovernador, Cofio Ministro de Estado,. 
como Deputado Federal e como Senador. E 
mais do que um homein público mais do que 
um grande político, S. Ex• era um intelectual, 
cieõtista do direito, grande cientista da Hist6~ 
rfa, um emérito escritor. O senador está-de 
luto. A alma do Senado está entristecida, pro
fundamente; mas é a Nação toda que chora 
a grande perda. De modo que eu estava, co~ 
mo todos, ouvindo o discurso de V. Ex• com 
especial atenção, e ·sOlicitei este aparte po'r~ · 
que sem ele acho que deixaria- de cumprir 
um dever -iildeclinável. Comecei a admirar 
Luiz Vi<:i.na Filho desde 1951, quando bem 
jOVéni,-Ccilno Deputado Federal, passei a in
tegrar o Congresso Nacional, e_ sempre tive 
por S. Ex• grande adrriifaçãu e· estima. Nesta 
hora quero expressar a saudade, a homena
gem dos piauienses, também.de modo expres-
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sivo, de modo categórico, a um homem que 
não foi só inteleCtual, não foi só político; foi, 
além disso, um homem bom, foi um homem 
justo, foi um homem honrado. Desejo pres
tar esta minha homenagem, manifestar esta 
minha tristeza à s_ua ex~raordinária Esposa, 
grande Senhora, Dona Julieta, D.ona Juju. 
A ela também a expressão de nossa total soli
dariedade. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO - Agradeço ao nobre Senador Chagas 
Rodrigues o aparte e antes de encerrar quero 
aproveitar para também dizer que, se a pre
sença de Luiz Viana se fez sentir de várias 
partes do Brasil, e se sua morte será chorada 
em toda parte, por certo também o será em 
São Paulo, onde Luiz Viana tem amigos, on
de, por mais de uma vez, acorreu para seus 
tratamentos, e onde, infeli:Znlerite, faleceu. 
Junto~me às palavras do nobre Se11ador 

Chagas Rodrigues, ao expressar os sentimen
tos a Dona Juju, a L ui~ Viana Neto e a todos 
aqueles que compõem a fam!lia de Luiz Via
na. 

Era o que tinha a'dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Má
rio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora~ 
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, regis
tro oficialmente, em nome do meu Partido 
-Partido Democrático Trabalhista, o senti· 
mento de pesar por esta auséncia indesejável 
do nosso companheiro de Senado Luiz Viana 
Filho, que neste momento já inunda as nossas 
almas de saudades. 

Todos os que me antecederarri já aqui fãiã
ram da fecunda vida de Luiz Viana Filho co
mo um dos paradigmas mais brilhantes a se
rem seguidos pelas ge:rações dest~. gx:a_nqe 
País. Aqui foi ressaltada a sua vida Política, 
a sua vida literária de biógrafo, de homem 
público, e a nós, neste momento, não resta 
senão ratifica-r, apoiãr e il(is solidarizar cOm 
todas as palavras que aqui foram ditas, por
que todas elas juntas e mais as minhas humil
des e apagadas são insignificantes para dizer 
da vida de Luiz Viana Filho. Cinco_ vezes 
DCputado Federal, duas vezes_ senador da 
República,_ Ministro, Repre~entan_te do 8ra~ 
sil na OrganizaÇão das Nações Unidas, aqui 
vale ressaltar a sua admirável obra literária, 
e, neste particular, para não repetir tomo em
prestadas to_das as citações feítas pelo nobre 
Senador Humberto Lucena, avivando em 
nossas memórias as principais obras literárias 
de Luiz Viana Filhó-, na Vãriedade- da sua 
forma e na_ abrangéncia dos assunt_os .a _que 
S. Ex~ se debruçara para escrever desde as 
biografias de ilustres homens púbjlcos, cOmO· 
Nabuco e o seu conterrâneo Rui_ Barbo!?a, 
até livros técnicos e apreciações modernas 
da Economia brasileira. 

Assim, Sr. Presidente, neste momento, co
mo preito de homenagem, respeito e saudade 
àquela figura tão simples, tão humilde, de 
sorriso sempre aberto para seus Companhei-

ros e de palavra tão singela para com aqueles 
que se achegavam à sua convivénciahumana, 
não tem medo de exaltá-lo com as palavras 
de seu conterrâneo, o condoreiro, o poeta 
Castro Alves, quando dizia que "Ás águias 
nascem peque·nas , mas quando lhe crescem 
as penas, sabem bem alto voar" Luiz Viana 
Filho, não sendo uma "Águia de Haia", co
mer-o foi o seu conterrâneo Rui Barbosa, acre
dito que, mais que uma "aguia da Bahia", 
foi uma "Águia da Inteligência Brasileira". 

Era o que ünha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO. 
(PMDB- CE. Para encaminhar a votação.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode
ria eu deixar de falar nesta tarde sobre Luiz 
Viana Filho, que acaba de partir. 

Sou, entre os Senadores desta Casa, um 
dos que bem conhecem a obra de Luiz Viana 
Filho. 'PõfSõ, neste momento, usar da pala
vra, por lhe conhecer o talento e portermere
cído, ao-longo desse convívio no Seiiado Fe
deral, suas obras devidamente oferecidas. 
Eu, no entanto, já tinha, já possufa ·seus li
vro~, já os conhecia e com S. Ex! até brincava 
sobre deÚ~:InúlladOs assuntos enfocados nessa 
õu ~n~aquelã blogfafi~. Muitas veZes- dizia a 
s._~Ex~ HÇóriw' p'aiarriento dâ .biografia de 
Alencar, vou escrever a biografia qo biográ
fo, que é exatamente a sua", E S. Ex' ria 
bastante. 

Como Relator, na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, do seu projeto sobre 
Direitos Autorais.._- fiquei conhecendo outra 
facietâ de Luiz Viana, que não está nos seus 
livros, neffi: C?S de ·_!1:istó~ia pr:opt:i(!.mente dita, 
cot;nÕ o livro sobre a Sabinada, nem no seu 
e~tu~<?. U!p t.~.J)tO quanto socjológico, do ne
gro-na Bahiil.; ·uma· facda que nã,Oavulta nq 
seu primeiro- tràba(ho sobre Direíto em 1932 
e, logica-!pente, não se_ destaca n,a biografia 
de José de Alencar, de Joaquim Nabuco, de 
Rui Barbosa, de Machado de Assis. 

Na verdade, Luiz Viana, como intelectual, 
corÍ:io home·m dedicadO· a ensimi.r o Direito 
Internacional, COmo hOmem de"rehições in
ternacionaJS, "tillhâ: üii caiinli() to_éiO especi<Íl. 
para com o_s artistas- artistas qu~e:escrevem,. 
ar_tfstas cj_Ue ·jUntam nOtâs m'usicais~- ãrtistas 
do disco, artiStas das partituras ou artistas, 
como S. Ex~, na produção iittelectual e -, 
por que não dizer - na produção literária: 
O seu projeto, que teve o meu parecer, ape
nas com ªlg_'::'-!!las emendas de atualização·, 
guarda urila vi~ão muito moderna a respeito 
do Direito Autoral. Aquele respeito tão gran-_ 
de _p_elo que cria; saber que o cidadão que 
pode'cr!ar é aquele que pode administrar o
produto de sua inteligéncia, e por isso Luiz 
Viana queria livrar o artista de de;terminadas_ 
tutelas ~statais, para evhar, em primeiro lu
gar, o beneficiamento daqueles que sabem 
aç:hegar-se ao poder e o esquecimento daque
les que, tendo outra ética, gostam de man~
ter-se à distância dos palácios, dos casarões, 

das mansões, dos locais onde existem as gran
des potencialidades da administração do po
der, da aptidão de gerir uma nação. 

Luiz Viana "tinha essa visão um tanto quan
to otimista do Direito Autoral. S. Ex~ acredi
tava que um Patativa do Assaré, na rudeza 
do seu talentO -talento abrupto, não progra
mado, não preparado, natural, como todas 
as manifestações de Deus - não precisava 
de tutela das secretarias de cultura nem de 
secretarias federais, se podia criar aqueles 
cantares, se podia lavrar aqueles poemas, se 
podia cantar lá, para que nós cantássemos 
cá. É claro que Patativa do Assaré tinha como 
diri'gir o seu patrimõnio cultural representado 
pela sua própria obra. 

Na Comissão de. Constituição, Justiça e Ci
dadania, defendi-lhe o projeto e acrescentei 
a ele detalhes mais modernizantes, como ai· 
gumas distinções juridicamente- mais moder
nas, mais adaptadas ao Direito Comparado 
e à evolução jurídica de todos os povos. 

Conversava com S. Ex•_, como todos nós, 
aqui, o fazíamos, sobre Sua Historia e Sua 
obra, porque a sua obra, essencialmente é 
história. O seu testemunho, as suas recorda
ções, inclusive as de meninice, _quando viu 
Rui Barbosa na Tesidéncia de seu pai, e eis 
que que o garato Viana Filho foi apresentado 
àque_l_e _de quem faria uma biografia frreror
quív_e_l._ 

Talvez seja a obra-prima do mestre baiano 
Luiz Viana Filho a biografia do outro gr~nde 
baiano-Rui Barbosa, porque, além de con
ter a biografia propriamente dita, Luiz Viana 
ali é um tanto quanto crítico literário, crítico 
político, e, como fez na biografia 'de Eça de 
Queirós, sempre fói o mestre de localizar a 
personagem no seu devido tempo, na sua 
época. 

Ler sobre Rui Barbosa através da pena de 
Luiz Viana é retroceder neste século, é che
gar ao· século passado, é ir até a Faculdade 
de Direito, encontrar Joaquim Nabuco, en~ 
centrar Castro Alves, encontrar Ruí Barbosa 
e compreender aqueles tempos românticos 
para poder, assim, dar conta dos fatos memo
ráveis da vida do grande brasileiro Rui Bar
bosa. 

Luiz Vianá. Filho, Sr. Presidente,_Srs. Sena· 
dores, deixa uma lacuna enorme nesta Casa. 
Do Congresso NacioriaT'eT<i a presença que 
se fazia respeitável, não apenas pelas cami
nhadas no mundo da polftica, pelas posiç6es 
nas lides_ partidárias, c_omo, mas acima de 
tudo, pelo nome feito no Brasil e na Europa. 

Devo confessar a V. EX's que, nesta minha 
mania de bibliófilo, sempre tive o cuidado 
de guardar as edições brasileiras de Luiz Via-, 
na Filho, e, ao lado de cada uma delas, pôr 
as belas edições portuguesas, com larga circu
lação nâ Europa. Era um intelectual de pleno 
destaque no Brasil e em Portugal, e suas 
obras tinham circulação on~e quer que se 
falasse a nossa língua, ·a nosso idioma, a lín
gua pOrtuguesa, ou onde hOuveSse brasileiros 
ávidos de captar os valores nacionais. 
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Lt.iz Viana Filho. diZia cu, deixa uma lacu
na e'lormc, porque, no Congresso Nacional, 
era, como Afonso Arinos e alguns outros, 
aquela presença forte, aquela preseriça cUltu
ral. nquela presença marcante, mostrando 
aos que estão do lado de fora que aqui tam
bém existem os grandes talentos c que a polí
tica não é imprópria aos intelectuais, aos filó· 
sofos, aos filosofist.as, aos contadores de his
tória, ao~ fazedores_ de arte, enfim, chegam 
ao Congresso Nacional aqueles que represen
tam, dentro da sociedade brasileira. as suas 
expressões maiores. E, nesse universo de ex
pressõcs_,_cis.que paira Luiz Viana Filho aci
ma de tudo, com a sua respeitável obra escrita 
e com a sua respeitável obra. acima de tudo 
de administrador. 

Eu o conheci como Governador da Bahia. 
Estava em Sai'!ador, a serviço jornalísticO-, 
em um congresso de nossaC'J.tcgoria, quando, 
e determinado dia, o ·GovernadOr daquele 
Estado dever-nos-ia receber. Eraexatamente 
Luiz Viaiiã FHliõ;·que-- nos ·parecla de uma 
grande simplicidade, naquela ocasião. Era 
um homem simples, a conversar temas da 
imprensa, com os quais tãnto se tOcava, pela 
natureza do 5eu trabalho desenvolvido. 

Sr. Presidente, Srs. Serladores-. quero tam
bém destacar o ângulo da lealdade. 

Luiz Viana Filho escreveu sobre Rui Bar
bosa, movidO~ acima de tudQ, por· uri1 Senti
mento de administração que não prejudicou 
o analista. Quando escreveu sobre o"Gove"rno 
de Castello Sia-nco, o fez con1o testemunha 
priVilegiada c com o cuidad(_) de: deixar para 
a História uma visão mais clara, uma visão 
que- considerava justa sobre um GOverno que 
adotou medidas absolutamente extremadas, 
medidas duras, mcdídcls de cassação, fn.edi
das que tomaram, por exemplo, no meu Esta
do, da vida pública pessoas da m-aiOr expres
são, quer na polüica, quer na medíciria;-·quer·
no dirCüo, pessoas que foram cassadas por
que não concordavam, naquele momento, 
com os caminhos da Revolução de 1964, prin
cipalmente com a sua parte doutrinária. 

Luiz Viana Filho cuidou de preparar uma 
versão onde o Presidente Humberto de Alen
car Castdlo Branco aparecesse não como o 
homem do cada-falso, não como o executor, 
que não aparecesse como o carrasco, oo como 
uma pessoa injusta, mas como o agente de 
determinado momento histórico a que o Bra
sil teria sido inevitavelmente levado, E ele 
adocica a figura de Castello Branco, ele pro
tege a figura impoluta do primeiro Presidente 
do período re-volucionário, ele como que re
toca, ele como que aperfeiçoa a imagem e 
rira aquela::; rudezas, aqueles aspectos mais 
duros c irresistivelmente_ condenâveis- pela 
opinião histórica da pátria. 

A sua lealdade também se manifestava em 
âmbito partidário. Mas a maior expressão de~ 
la viria através do amor dedicado à sua terra, 
inclusive no cuidado cultural com a sua rerra, 
a doação de uma biblioteca à sua terra, passar 
para o Governo do seu Estado um acervo 
cultural da maior expressão e que a ele per
tencia. E ele acreditava, como o seu conter
r<in-.'-<) C:•~tl' ~.1 : ·~.: --.1:, '··· ···ai:~.lonalma, 

é germe que faz a palma, é vento que faz 
ornar." 

Figura _extraordinária, esta que acabamos 
de perder no Senado da República. Hoje nos 
falta na plenitude do plenário desta Casa, 
e falta um homem que viveu suficientemente 
para_deixar uma imagem grandiosa, Cunpriu 
muito bem os seus 82 anos de idade. Deu 
plena dignidade, atuando em se.tores os mais 
nobres. Foi advogado,_foi professor, foi polí
tico, foi escritor; e, como escritor, foi um 
sociólogo, foi historiadOr; co-mO historiador, 
especificamente foi um bióg'rafo, foi o ana
lista, (o_i o crítico literário. pois não há nada 
que te_nh<:~ escrito que possa mostrar a fuga 
do crític_o literário que irresistivelmente ele 
foi. Conversávamos bastante, em todas as 
oportunidades. Há poucos dias, eu passava 
p~ra a mão de_ Luiz Viana Filho o "Guia 
dos Sebos do Brasil". Ele gostava de visitar 
livr_<:~rias onde- pudesse encontrar obras esgo
tadas, praticamente impossíveis de serem 
achadas. 

E na sua biblioteca estava -faltando, Por 
exemplo, o '"Diário Secreto", de Humberto 
de Campos; uma falha imperdoâvel que o 
nosso Luiz Víana Filho não dispusesse do 
"Diário Secreto", de Humbúto de Cam
pos", Quando o critiquei pela desídia em 
guargar essa obra, que é das mais importantes 
da nossa· Literatura, ele dizia,; - "Devo ter 
tido e devo ter dado~·- Quando vamos che
gando nessa i~ ade, já .temOs dado muitos dos 
nosso livros. E aquele prazer mais de ofertar 
do que de guardar". 

Ele estava com a necessidade de, outra vez, 
tocar-se com as memórias amargas de Hum
bertu de Campos. Ali é um documentário 
de um largo período da literatura brasileira. 
Ali aparece Rui, o se:u biografado, fazendo 
a cónfel'ência de quatro horas para garotos 
do ~~urso primário. Ali aparece um Coelho 
Neto com a face terrível, a face da decadên
chl, depoiS- da morte de seu filho Mano e 
da f!l_orte de sua mulher Gabi. Ali aparece 
um Viriato Ccirrê'ia Plenamente tornado cari~ 
catllra e deteriorado nessa imagem de Hum
berto de Campos. Ali. enfim, aparece Eucli
des da Cunha, _cuja memória vem misera
velmente sendo insultada em uma novela de 
televisão. O drama de Euclides é tratadO com 
certa rudeza, e isso, de acordo com os depoi
mentos captados por Humberto de Campos, 
nos primeiros momentos do seu "Diário" . ., 

Lui~ Viana Filho e_~a _!!SSe homem que co
nhecia a Literatura em várias línguas, mas 
que tinha .~~a grande dedicação pelo ~scrit9r 
nacional. Não era apenas o admirador dos 
grandes como Nabuco, como Rui, ~orno José 
de Alencar. Ele era um homem que acompa
nhava outros intelectuais que, também sendo 
gr;:m_des, não tiveram a mesma projeção. Po
dia falar da literatura isolada de vários Esta
dos, era um homem culto e universal. 

Por isso, Srs. Senadores, eu não poderia 
deixar _d~ ___ trazer o meu depoimento sobre 
Luiz Viana- Filho, na condição primordial de 
seu leitor, esta é a condição em que eu falo, 
o leito! ae Luíz Viana Filho. Na minha biblio
teca há uma estante muito carinhosa, onde 

estão as obras oferecidas de Luiz Viana Filho, 
de_ Afonso Arianos, Aurélio Buarque de Ho· 
!anda, Paulo Rónai, Vianna Moog, Rocha 
Lima e muitos que me distinguiram com as 
ofertas d(! suas obras. -se as estantes tivessem 
olhos, estas poderiam ver outra mais. onde 
estão os livros editados por pessoas de minha 
Farru1ia: Eduardo Sabóia, da Padaria Espiri~ 
tual, grande movimento literário do Nor
deste; Visconde de Sabóia; D. Margarida, 
minha mãe; Jáder de Carvalho, meu pai; e 
assim fica aquela ilha de amor filial, aquela 
ilha de carinho quase que circundando essa 
estante extraordinária, onde vai permanecer 
o nosso querido amigo Luiz Viana Filho. 

Muito obrigado, Srs. Senadores, pela pa~ 
ciéncia de me escutarem. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de Sousa, para encaminhar a votação. 

ÓSR. POMPEU DE SOUSA (PSDB-DF. 
Para encaminhar a votação.) -Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, Luiz Viana Filho já 
foi tão exaltado, e com tanto talento, por 
alguns_9o_s ~rs. Senadores que me antece
deram nesta triste missão de tecer uma coroa 
de louros para essa figura que não se imorta· 
Iizou apenas como público, mas como homem 
do espírito criador e, sobretudo, do espirita 
crítico. do espírito investigador das realida
des sociais e das criações da palavra, que, 
Sr. Presidente e Srs. Senadore::;,_vou ser breve 
e apenas falar do amigo LUií Viana Filho. 
Amigo de cerca de 50 anos, sobre cuja morte 
não gostaria de falar. Gostaria de falar sobre 
qualquer outro assunto referente a Juiz Via
na, menos sobre sua morte, quehoje me su--
pre-endeu brutalmente quando ouvi, ao ama
nhecer, as primeiras notícias dOS jornais tele· 
visivos. -

Quando o conheci, Luiz Viana Filho já era 
uma figurã riOtávCI dC escritor, de biógrã.fo,
de estudioso da nossa Literutura, de crítico 
no mais alto sentido da palavra e que, até 
um pouco por herança familiar, se tornara 
o homem público que todos nós admiramos. 

Numa determinada fase da minha vida, tive 
oportunidade de conviver com ele bastante. 
Foi na fase ~m que, no Rio de Janeiro, dirigia 
o jornal Diário Carioca; antes mesmo, aliás. _ 
era eu ainda chefe de redação e Luiz Viana, 
um freqüentador diário da casa _de J. E. de 
Macedo Soares, o fundador do jornal, nosso 
mestre e, a meu ver, até hoje o mais admi
rável articulista de jornal~ o mais- admirável 
escritor de artigo político de jornal. · 

A CaSa de J. E. de Macedo Soares, de ma
nhã, era uma espécie de logradouro púbHco 
dos políticos de mais notoriedade na época. 

E quando, depois de ter felto.o.jornal pela 
noite adentro, pela madrugada adentro, de_: __ 
pois de ter dormido boa parte da minha ma
nhã, voltava eu ao trabalho, passava invarial
mente pela casa, aliás o apartamento de Ma
cedo Soares, a quem chamávamos de Sena
dor. Mantivemos-lhe o apelido de Senador 
para o resto da vida, embora não o fosse 
mais, porém mántívemo-lo como se fosse o 
próprio nttme, mesmo, na intimidade, -quem 
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de nós (poucos, aliás) o chamasse de "você", 
chamá-lo-ia sempre, invariavelmente, de Se
nador. Porque Senador ele o era no dia 10 
de novembro de 1937, quando o golpe de 
Estado - do Estado Novo - mais uma das 
múltipla!> traições que o Poder autor.itário 
tem cometido contra a democracia no Brasil 
-, cassou-lhe o mandato. E nós lhe manti
vemos o mandato até à morte. 

Mas, na casa de J. E. de Macedo Soares, 
aliás, um apartamento, modesto apartamen
to na praia do Flamengo, esquina da rua 
Buarque de Macedo - toda manhã havia 
uma espécie de "senadinho", vamos dizer as
sim, em que grandes figuras de então comen
tavam os assuntos publicamente incomentá
veis, porque não p6dia a ditadura permitir 
que transpusessem as páginas dos jornais pa
ra chegar a opinião pública. 

Passava eu quase que diariamente por lá 
e sempre lá estava o nosso Luiz, como o· cha
mávamos- com aquela visão ao mesmo tem
po aguda e percuciente, que ele trazia do 
trabalho intelectual para a visão do fenómeno 
político, e, ao mesmo tempo que aguda e 
percuciente, firme e _.serena- a analisar e 
a discutir os acontecimentos, 

Era eu o benjamim da turma. Em 38/39, 
tinha eu 23 anos de idade. Aliás, o Luiz era 
mais velho do que eu, creio, 8 ou 9 anos; 
devia estar com 82, 83 anos agora. 

Essas conversas, nós as tivemos todas essas 
manhãs de todos os dias - pelo menos de 
todos os dias úteis, de vez que, naquele tem
po, os matutinos não circulavam às segunda<;
feiras e, portanto, domingo não se trabalhava 
- com Luiz Viana, que é uma figura que 
vive até hoje na minha memória, no meu 
carinho e na minha admiração. 

Assim continuamos desde os meus 23 anos 
-seriam, portanto, os 31 ou 32 dele, pOr 
aí assim - até_ agora, não convivendo mais 
com a mesma freqüência, vendo-nos, às ve
zes, por períodos muito longos e, ao mesmo 
tempo, desvendo-nos também por períodos 
igualmente longos. Vim novamente a convi
ver aqui com ele, não tão intensamente como 
queria, porque, Sr. Presidente, aprisiOnado 
nessa cadeira que, neste momento, V. Ex• 
ocupa, e ele aqui, desfrutando deste Plenário 
que eu raramente posso desfrutar; e aqui 
mantivemos a mesma amenidade no cantata 
e no comentário das coisas. 

Houve apenas, em nossa .;ida, um breve 
instante em que os acontecimentos pollticos 
nos separaram. Foi no contexto de mais um 
golpe militar contra a democracia neste País. 
No contexto do que hoje se chama de Revo
lução de 64- e me recuso a chamar revolu
ção, porque sociologicamente foi uma contra
revolução - quando ele, até por afinidade 
de natureza intelectual, se tornou Chefe da 
Casa Civil do meu conterrâneo Humberto 
Castello Branco. 

Mas, mesmo nessa ocasião, tivemos um 
acontecimento em que convivemos de ma
neira inteirameilte imprevisível. Foi quando 
Charles Marie De Gaulle, aquela figura abso
lutamente inesquecível, vindo ao Brasil, ain
da a convite do Governo anterior - de vez 

que fora ainda o Governo deposto pelo golpe 
de 64 que o havia convidado- -aqui chegou 
carregado de malquerença pelos golpistas. 
Uma das formas de manifestar essa malque
rença foi, de bordo da belonave em que viaja
va, demandando o porto do Rio de Janeiro 
- porque Charles De Gaulle não podia vir 
num prosaico avião, tinha que vir numa belo
nave, era uma figura essencialmente monu
mental, tinha que vir numa belonave, já era 
uma es.tátua em vida - de bordo da belo
nave, repito, e através do QUal d'Orsay fez 
saber ao Itamaraty que queria fazer um dis
curso n-o- Brasil, mas fazia questão de que 
esse discurso fosse feito no campus da Uni
versidade de Brasífia-. Eá uma agressão ao 
poder arbitrário do golpe militar, porque cer
tamente De Gaulle sabia que a Universidade 
eSfãva Sob intervenção e que travávamos uma 
luta de contestação, não só à intervenção co
mo ao próprio golpe militar. A Iu!_a contra 
essa intervenção, pouco depois, resultou na 
minha demissão e na de 15 outroS compa
nheiros igualmente professores, solidários 
com os qüaiS Se demitiram -210 colegas, o 
que determinou uma demissão coletiva de 
225 companheirOs.. Foi um _episódio absoluta
mente único na nossa História em que prati
camente toda uma comunidade saiu junta co
mo protesto contra a ·arbitrariedade, contra 
as força<; cegas do ob~curantismo. Episódio 
de que mUito nos orgulhamos todos nós, da 
UnB. 

- Larriento-nãOúüir presente- hoje o meu 
querido a_migo Sçnador htrbas Passarinho, 
porque irii"ediatamente ele l~vantaria aquele 
rnktOfooe e protestaria contia o "obscuran
tismo" e a ''arbitrariedade''. Contra o obscu
rantislno, não; em defesa do que- chamo de 
obscurantismO e do que chamo de arbitra
riedade. 

Aconteceu, então, uma coisa realmente cu· 
riosa: o Presidente Castdlo Branco chamou 
o seu Chefe da Casa Civil e disse-UiC que 
era preciso atender ao Presidente De Gaulle. 
Mas como, na Universidade de Brasi1ia, que 
está num e_stado de sublevaç~o? _ 

Zeferino Vaz era então o nosso Reitor pro 
tempore, por um desses acontecimentos, des· 
ses milagres brasileiros que só no ?rasil acon
tccemt Zeferino tinha criado em São Paulo, 
em Ribeirão Preto, uma Faculdade de Medi
cina que _era modelo de renovação, uma Fa
culdade de Medicina sem Oitda do tradJdona
lis-mo; era um renovador. Essa Faculdade nos 
impressionara, profundamente, a nós funda
dores da Universidade de Brastlia~Portanto, 
já havíamos convidado Zeferino Vaz para, 
quando da criação. da nossa Faculdade d~ 
Ciências Médicas, vir dirigi-la,_ Ora, eis que 
vem a revolução, a chamada revolução, o 
g~!pe _Jllil!tar, a_i_Qt~rvenção_, ocasiãO em que 
é __ demitido, primeiro, o nosso reitor, que era 
Anísio Teixeira, aquela figura realmente_ 
imortal que eu jamais deixarei de cultuar, 
vez que Darcy Ribeiro, o reito.t;: an_terior e 
depois Chefe da Casa Civil de João õoulari 
e, quando houve o golpe, tinha tido também 
que fugir do País. Zeferino Vaz apoiava poli~ 
ticamente Adhemar de Barros; era uma figu-

ra realmente múltipla. em aquele renovador 
de universidade::.- como_a Unicamp, depois 
COnfirmaria - e politicamente um adhema
rista. Uma coisa curiosa, realme\lte! Adhe
mar de Barros tinha sido um dos três donos 
civis do golpe militar- porque, rto Rió, foi 
o meu colega e também umigo Carlos Lacer· 
da, com quem me desentendi nessa época 
(ele ficou do outro lado), em Minas, foi Ma
galhães Pinto e, em_São Paulo, foi Adhemar 
de Barros que compuseram o triunvirato que 
cometeu esse mal, esse atentado ab~oluta· 
mente irresgatável de culpas - coitados o:
três, que não tinham essa intenção- no qual 
mergulho_u o nosso País por quase 30 anos. 

E, então, nesse contexto, eis que designam 
interventor, nomeiam interventor na Uni ver~ 
sidade de Brasl1ia justamente o homem que 
vinha trabalhar conosco, dirigir a área de 
ciências da saú.de. Então~ aconteceu, real· 
mente. a conivência, a cumplicidade conosco. 
Ele procurou, de toda:. as maneiras, salvar 
a universidade e daí o fato de termos sobre
vivido até outubro de 1965. Sobrevivemos. 
realmente, mais de um arto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Luiz Viana 
Filho era o Chefe da Casa Civil do Presidente 
Castello Branco, e o Pre:.idente Castello 
Branco, então, chamou Luiz Viana para ex
por o impasse que se- havia criado. Como 
resolver esse impasse? Luiz Vianna chamou 
Zeferino VB?, que, mais uma vez foi à sede 
do Poder, onde ele era freqüentemente_cha-_ 
mado, ora pela área ~i vil, portanto, pelo pró
prio Luiz Viana FilhÓ, ora pda área de segu
rança. E, ao voltar à Univer::.idadc, ele -
como eu vivia dizendo- mantinha uma cum
plicidade entre o poder arbitrário e a univer· 
sidade perseguida. Assim exercia Zeferino 
Vaz um papel de agente duplo. porque, junto 
ao--poder, ele era da revolução, junto a nós 
ele era da Universidade. Procurava defender 
a universidade contm a revolução. Realmen
te, ele conseguiu um milagre, fazendo_ com 
que a uniVersidade sobrevive::;se mais de um 
ano. 

z-etenno Vaz,- que ao voltar -des~as visitas 
à sed_e do Poder me confidenciava todas as 
exigências que eram feitas, inclusive as de 
demitir professor fúlano. demitir professor 
beltrano, o que nos causava uma revolta, que 
acabamos, em certa altura, a dizer: "chega. 
não admitimos mais demissão nenhuma"; e, 
inclusive, uma das ordens mais freqüentes 
que ele recebia era a de demitir o Prof. Pom
peu de Souza, por ele contestada: "Não, esse 
não posso demitir, p()rque ele lidera os estu
d~n,tes e a sua demissão vai criar realmente 
um grande tumulto, uma grande manifesta
ção, uma verdadeira sublevação na comuni
dãde ui1iversitária'·-

Então, Luiz Vianna Filho chama o-Zefe
rino V<tz, relatando-lhe o problema. E ele 
diz: "Olba, só há uma solução: vou encar
regar o ProL Pompeu de ser o coordenador 
da recepção ao Presidente De Gaulle, na Uni
versidade. Acontece que o Prof. Pompeu é 
réu _em IPM, embora seja_ a pessoa que possa 
ser ú Pára-choque para resolver o problema. 
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E assim aconteceU. Ele veio, relatou o que· 
aconteceu a mim e disse: "Pompeu, tive que 
te pó r no fogo .... E aconteceu uma coisa es
panto::>a: foi nomeada uma comissão tríplic-e 
para recepcionar o Presidente Charles de 
Gaulle. A Comissão, por ato do Governo, 
era composta do próprio Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, o nosso Luiz 
Viana, do Prefeito de_ Brasília, Plínio Canta· 
nhede, uma excelente figura - porque até 
os golpes militares, às vezes, trazem exce
lentes figuras, sobrenadam, no meio dos de
jetos dos golpes milit"ares, excelentes figuras, 
como, além de Luiz Viana, Plínio Castanhede 
e o terceiro Membro da comissão era um 
professor, réu de IPM, chamado Pompeu de 
Sousa. 
Reunfamo~nos, para preparar ·a recepção 

no próprio Gabinete de Luiz Viana, no Palá
cio do Planalto, onde eu nunca mais p"usera 
os pés, mas aonde ia só por causa dessas reu
niões. 

Aconteceu o seguinte: no momento em que 
Charles De Gaulle chegou ao Rio de Janeiro, 
os outros dois integrantes da comissão, Luiz 
Viana e Plínio Castailhede, tiverem -que ir 
recebê-lo._ O recipiendário, como diria, o an
fitríão do Presidente De GaUlle foi o que 
representou todos três, que era eu. Daí por 
diante, fiquei como plenos poderes durante 
uns ·dois dias para articulai- tudo. 

Estou contando tudo isso por quê?- Por
que velho quando começa a falar, discorren
do sobre um fato de que ele próprio se tornou 
personagem ou testemunha, não acaba mais 
de contar a história. -

A história seria muito longa. Contar. por 
exemplo, o episódio do De Gaulle, -não 
sei se já contei em alguma ocasião aqui -
O- do seu discurso, quando Sua Excelência, 
depois de saudado_ pelo Zeferino Vaz qtre 
era o nosso reitor, meteU Do bolso do dó imã 
aquela mão imensa que ele tinha, apanhou 
um texto de discurso dobrado em quatro, des
dobrou-o e começou a proferi-lo com aquela 
ênfase, aquela veemência que tinha. Era no 
campus. Realmente, era na praça, era uma 
espécie de comício, estava Já toda a estudan
tada. E fái oe Gaulle cada vez mais se entu
siasmando, se emPolgando, e, res_olvendo 
proferir o resto do discurso de improviso, 
dobrou, cuidadosamente, aqueles papéis, co
locando~os no bolso e continuou o_ restante 
do seu pronunciamento_ de_ "improviso"; o 
texto exato _do seu disCurso, previamente rÍli
meografado, já em meu poder. Era uma me
mória espantosa, Charles De GaUlle.· 

Bem; mas estou falando de LUiz Viana Fi
lho e não de Charles De-Gimlle. Estou coU
tando estas amenidades até para me desco
mover um pouco da morte de Luiz Viana. 
Porque foi uma -emoção esta manhã muito 
profuitda. 

Quero registrar estã saudade enhe _ai mui
tas_selecionadas que terei pelo resto de minha 
vida - a de Luiz Viana - ao mesmo tempo 
em que quero, daqui desta tribuna, que ele 
tanto honrou por toda a vida, transmitir a 
Dona Juju, minha amíga e de minh·a mulher, 
uma saudação muito cordial, no mesmo s:ofri-

menta e na mesnia saudade, dizendo-lhe que 
nós, daqui por diante. tal como ela, convive
rem_os_sempre com a memória de ~uiz Vian_a 
Filho. -

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Au
reo Meiio e, logo depois, a concederei ao 
Senador Afonso Arinos. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. 
Para encaminhar a votação)- Sr. Presiden
te, Srs._ Senadores, quero associar as minhas 
palavras ao pesar e ãs palavras de todos aque
les que já expressaram aqui a saudade imor
redoura pelo passantento de Luiz Viana. 

Luiz Viana era um cidadã_Q que fazia parte, 
de fa.to-, desta Pátria, e no cenário político 
br~sileiro Lera um molelo de urbanidade que 
nos acostumamos a apreciar, neste Senado, 
encontrando da parte dele a simpatia, os ensi
namentos e a grandeza espiritual que o carac
terizavam. · 

_Quando dos seus 80 an,os, tivemos o ensejo 
de saudá-lo tambim, entre muitos que, aqui, 
usaram da palavra, para lhe manifestar tribu
to de admiração. 

Quando apresentei projeto de lei, como 
Deputado Federal, mandando sepultar as ca
beças de lampião, Maria Bonita, Corisco e 
otitros.cangace.iros, expostos no Instituto Ni
na Rodrigues, da Bahia, mantido (o projeto) 
durante algum tempo nas gavetas das Comis
sõe_s Técnicas, e depois arquivado, quando 
já fora do mandato este representante do 
Amazonas, Luiz Viana, através de um ato 
no Seu GoVerno Estadual, determinou aquCle 
sepúlta-mento,- Oi:iginárió"de apelo que me foi 
feito pelos descendentes dos referidos canga
ceiros, obedecendo, assim, a normas de Hu
manidade. Aquelas cabeças, que estavam ex
postas no Instituto Nina Rodrigues eram um 
atentado à própria integrid3de moral do ESta
do da Bahia e de todo o B'rasil. 

Saúdo, portanto, espiiiirialrriente, a mais 
essa alma de luz que se evola mi direção do 
firinamento e -deixO ã(J_Uí tiiiàuúdo", eni nonie 
do Estado -dO Amazonas, pesar profundo pe
lo seu passamento. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Co_nc.e.do a palavra ao nobre Senadot: 
Afonso Arinos. · 

O-SR. ATONSO ARINOS (PSD!l - RJ. 
Para encaminhar a votação) ·-Sr. Presiden
te, meus prezados coleg_as, lamento ·que, ao 
cabo de uma ausência bastante longa deste 
plenário, a qual fui levado por motivos de 
saúde, tenha a tristeza de utilizar a palavra 
na triste saudação, no sincero elogi9, na pro
funda dedicação deste discurso ã memóiia 
Oe Luiz Vl<ina-. 

Fomos, Sr. Presidente, velhos amigos. De
pois de mim, creio Ser Luiz Viana o mais 
idoso dos nossos companheiros de Senado; 
mais moço do que eu. Companheiros fomos 
em muitas épocas e em diferentes espaços 
da atividade política e intelectual. 

Le.mbro-me, criança ainda, na minha terra 
de Minas GeraiS,- no meu Belo Horizonte, 
quando se falava no pai dele, o Governador 

Luiz Viana, Governador da Bahia, que teve 
um encontro com o então Presidente de Mi
nas Gerais- não se chamavam ainda _gover
nadores~ o nome era presidente dos Estados 
-naquela época em que havia dificuldade 
em questões relativas ã navegação do rio São 
Francisco, e que o Presidente Luiz Viana veio 
da Bahia para se encontrar com o Presidente 
de Minas - que eu não me animo a dizer 
exatamente quem era, mas era qualquer coisa 
da época antes de Wenceslau Braz na Presi
dência da República - para normalizarem 
a situação de interesses e de ressentimentos 
que haveria entre um Estado e outro, sobre 
a navegação do São Francisco. Lembro. por
tanto, do pai dele. 

Luiz Viana, para marcar o grau simbólico 
de finuras e de sensibilidade da sua alma, 
do seu espírito, do seu caráter, da sua vida, 
nasceu em Paris. O fato de ter nascido em 
Paris é uma espécie de prodigiosa antecipa
çaO, de revelação quase de cartomante da 
vida, para o que ele viria a ser depois. Conhe
ci cedo Luiz Viana, Sr. Presidente, que era 
mais moço do que eu, como já disse, dois 
anos. Todos que estão aqui presentes são 
crianças perto de mim, mesmo aqueles que 
ostentam galhardamente e, às vezes, suposta
mente" suas aívas cas; nO sentido clás:Slco, por
tuguês. Não esqueçamos que o porruguês 
clássico dizia, por exemplo, Diogo, o Cão, 
por DiOgo, o Velho. 

Mas, Sr. Presidente, foi para mim um mo
tivo pessoal de sofrimento, quando eu soube, 
hoje, pela manhã, do falecimento de Luiz 
Viana. Senti qualquer coisa dQ meu próprio 
destino, do meu próprio passado, da minha 
própria vida, que, de repente, se encontrava 
na_treva. As preferências que S. EX'! revelou 
na sua carreira de homem de letras, também, 
de_certa maneira, se.fizeram sentir na minha. 
Tivemos, sempre, interesse biográfico. Eu es
crevi, por exemplo, a biografia de meu pai, 
depois _escrevi a biografia de Rodrigues Al
ves, sempre me interessaram os livros biográ
ficos e isso sempre interessou a Luiz Viana. 
Sempre nos interessaram as biografias de per~ 
sonalidades eminentes, de grandes figuras da 
vida brasileira. Lembro-me de que Luiz Via~ 
nae~creveu sobre Nabuco, sobre Rio Branco, 
sot?r~ .Machado de Assis, sobre Rui Barbosa. 

EntãO, esta niãrcã. da àtfaçâo era Dele, 
diíia que, modestainente, corríparável à que 
eu tinha, de transformar em matéria de medi
tação, em rriatériade elaboração mental, qua
se poética, a vida das grandes personalidades 
que nos cercam, porque é através do distan
ciamento que o espírito coloca as persona~ 
lidades_próximas, que podemos realmente 
realçá-Ias nas verdadeiras dimensões. 

É mUito difícil quando queremos fazer.a 
biografia de uma grande figura que é nosso 
contemporâneo. Então, esse distanci8mento 
s6 se Pode formular, só se pode realizar, só 
se pode executar, só se pode sublimar através 
das letras, através da criação artística, para 
que se consigne evj<:f_entemente, transformar 
uma proximidade numa distância, transfor
mar uma presença excessiva numa espécie 
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de ausência grandiosa. Isso é que faz o encan
to dos biógrafos dos homens públicos. Essà 
capacidade de não distanciamento pelo tem
po, mas de aproximação pela glória. 

Foi o que Luiz Viana Filho fez dos persona
gens que sintetizou, que criou, com mais tã
lento, com mais veia, com mais força do que 
eu. Enfim, aquilo que sintetizou realmente 
a essência da sua intenção, foi fazer com que 
a distância da vida não pudesse criar dificul
dades à distância do tempo. E Luiz Viana 
fez isso magistralmente. S. EX" fez isso com 
Nabuco. Nabuco é o mais diffci! dos persona
gens a ser retratado. Conheço a vida de N:abu
co, até vou- dizer uma coisa muito pessoal 
aqui: o nome do Instituto Joaqui~ Nabuco 
foi dado por mim. Eu estava fazendo o proje
to de lei quando se criou o Instituto Joaquim 
Nabuco, e eu lhe dei o nome, porque o meu 
querido mestre, mestre de muitos de nós, 
da noc;sa geração, Gilberto Freyre, tinha, as
sim, L;ma certa esperança de ser posto em 
comparação com Nabuco, na sua obra, "Casa 
Grande & Senzala", a sua gránde obra de 
sociólogo. Então, Gilberto Freyre sabia que 
havia possibilidades em torno do instituto que 
se ia criar - eu digo aqui muito"-reservada
mente para que. ninguém se lembre disso, 
que aquela lei fui eu que fiz, eu é que redigi 
aquele projeto de lei. Então denominei Insti
tuto Joaquim Nabuco, para que se resguar
dasse da invasão inopinada do Instituto Gil
berto Freyre, que viria- depois. Cotn todas 
as galas e honrarias, looçanias da glória. Esse 
instituto veío depois, já, com o-nome do gran
de sociólogo: a Fundação Gilberto Freyre. 
Eu lembrava que poderíamos fazer qualquer 
coisa com os homens da dimensão de Luiz 
Viana Filho, Eu não sei se não- seria interes
sante para o Senado imaginar qõ.3.1quú coisa 
com o seu nome, aqui mesmo na nossa cas·a, 
no nosso plenário, qUe S. EJC~ honrou, dignifi
cou, abrilhantou, pela sua vida, pela sua 
obra. Quem sabe se o Senado poderia criar 
qualquer coisa que tivesse-o nome_de Luiz 
Viana. 

Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar, ain
da, outras coisas que nos àproximai-am. Fo
mos, juntos, ·eleitos Deputados Federais. Es
ses cavalheiros respeitabilíssimos, de cabeças 
brancas, que estão diante de mim; ficanlo 
espantados q~ando eu dis~er que isso se.deu 
no remoto ano de 1946 .. Eram.cri,anças. Os 
três que me estão ouvindo ainda .eram crian
ças. E eu me elegia Deputado Federal junta
mente com Luiz Viana, no mesmo ano: Tive 
a extraodinária satisfação de ocupar-me com 
alguns Deputados baianos daquela época, cu
jos nomes relembro: Aliomar Baleeiro, Nes
tor Duarte e Qctávio Mangabeirá. Octávio 
Manga beira,. foi uma da~ ll,l~iores _figuras 
baianas. Dêem-me a resposta aqui se. é _ou 
não verdade que Octávio Mangabeira foi uma . 
das maiores figuras da Bahia? Octávio Man
g~beira não lia, falava; lia pouco. Quem lia 
muito era João Mangabeira, seu irmão e tam-· 
bém grande homem. Octávio falava muito, 
mas lia pouco. Eu era Líder, imaginam, eu 
Líder de Octávio Man'gabeíra, pois eu era 
Líder da UDN; Octávio chegava lá em casa, 

ele que_ tinha uma pronúncia muito escan
dida, e me dizia, assim, conr as mãos nas 
costas, olhando para minha biblioteca: .. Polí
ticocom livros, estamos perdidos; quem tinha 
mais livros foi o pior político, e chamava-~e 
Rui Baibosa.:· Lembro-me de Octávio Man
gabeira a me ç:Jizer isto. Lembro-me de Luiz 
Viana comigo, com Aliomar Baleeiro, com 
Nestor Duarte. Admirávamos Octávio Man
gabeira, mas ríamos d_essa inopinada declara
ção, de que quem tinha mais livros foi() pior 
pOlítico. De certà maneira, terá sido, se tiver
mos uma intençáo mais iepresentativa, mais 
interpretativa da História dã República. Nós 
teremos, talvez, uma certa impressão de que 
Octávio Mangabeira tinha razão. Rui Bar
bosa foi o maioi- dos homens, entretanto foi 
um dOs Piores polfticos. 

Luiz Viana sabia todas essas coisas; S. Ex~ 
conhecia tudo, S. Ex• penetrava tudo, S. Ex• 
se interessa por tudo, e isso debaixo de uma 
fleuma britânica._S. Ex• era nascido eln Paris, 
todos o_s meus c_Ompanheiros sabem disso. 
Nasceu numa atmosfera que mais tarde veio 
a sobreviver a todas aquelas reminiscências 
culturais que fizeram a Vida dele. Tomei algu
mas notas aqui, que eu gostaria de aproveitar. 

S. EJC'! tiflh.ã c'o!Sas· exú8ordinárias, como, 
por exemplo, esta que e_u digo reservadamen
te aos: baianos, para _que não se lanCem numa 
procura furiosa do _que .eu .vou dizer. Luiz 
Vi~na tinh-ª __ uma estante .que pertencera a 
Cãstro Alves, sabiam dissO?. Tinha uma es
tante de __livros_ de Castro Alves, na sua casa 
na Bahia, as primeiras edições dos livros, e 
a _estante que pertenceu a Casti-õ Alves; es- · 
tante onde Castro Alves tinha livros. Isso é 
de urila importância :oingular. Eu não sei se 
o Senado não podia ficar pensando em coisas 
a iespeito dessa .estante,, tir,á-1(\ ~o Governo. 
da Bahia e tra_z~r para q ~en~çlo ~s.sa estante_., 
Está aí o monuf!Jento a L,ujz, Vifina,:· a estante 
de Castro AlveS, m,q:ipa da c;ar>'!- Ç~ Luiz Via~ 

_na para o Senâ.dô Federal.. . . • . 
Sr. Presidente, eu não sei o que estou di-

1 

zendo, eu _es~ou dizendo coisas que me saem, 
não da cabeÇa, mas que saem da alma, que_ 
saem do espírito, que saem da lembrança, 
que saem da memória, que saem da afeiçãO, 
que saem da admiração, ·que saem do pesar, 
que saem da tristeza, que sãetlf âo pranto 
em que eu sinto qu_e e~t9_tl el}t_ran_dç._ A tristf;:
za profunda que me dá a fa.lta _de~se compa- · 
nheiro da víd_a _ inteira, esse amigo da vid?. 
inteira, esse mestfe da minha vida desde a 
mocidade~ - -

Luiz VIana, c[tie"rido- amigo, velho compa: ,_ 
abeiro. Eu peço perdão ao Senado por ter 
sido tão ridículo, dizendo coisas tão banais. 
a respeito de uma memória tão gloriosa. (PaJ~;: 
mas.) 

O 'SR. PRESIDENTE (Diva! do Suruagy) 
-Depois desse comovente diScurso do Mes~ · 
tre de todos, Senador Afonso Arinos, conce~ 
do a palavra ao Senador José Agripino e; 
logo depois, ao Senador Jutahy Magalhães. -

O SR. JOSÊ AGIUPINO (PFL- RN. Para 
encaritinhar_ a -vot3.ção) - Sr. Presidente e; .. 
Srs. Senadores, ao chegar hoje, pela manhã,.~ 

a esta Casa. ainda sem ter tomado conheci
mento da nefasta notícia do falecimento do 
companheiro. colega e_ amigo, Segador Luiz 
Viana, observei as Bandeiras da Câmara e 
do Senado as_teadas a meio-pau. Ao entrar 
no meu gabinete, perguntei o que aquilo sig
nificava, e me disseram que havia falecido 
o Senador Luiz Viini:i. Para mim, evidente
mente, foi um choque, pela convivência ami
ga que, pessoalmente, tinha com S. Ex• 

E acabando de ouvir as palavras lúcidas 
do Senador Afonso Arinos, ocorreu-me um 
fato que é notório neste País: o Senado é 
tido p~ua a opinião pública do Brasil como 
a Casa dos eméritos, a mais ilustre das Casas 
do Cciilgresso NadOíial. Está fama talvez te
nha fundamento, porque nesta Casa têm as
sento figuras como Luiz Viana Filho. 

Como aqui dito, foi um brasileiro interna
cional. Não pelo fato de ter nascido na capital 
francesa, em París, -mas pela sua cultura, pela 
sua vivência, pelos seus serviços prestados 
dentro e fora do País, um homem de Letras, 
mas com a experiênCia polftió., e fundamen~ 
talmente, um homem ~e e-qu[líbriÔ ê de matu
ridade. 

Convivi mais de per!o com o Senador Luiz 
Viana quando era meti Presidente na Comis
são de Relações Exteriores e DefeSa Nacional 
quandd me acostumei a admirá-lO cada vez 
mais, a cada reuniãO qUê acontecii. Homem 
culto, preparaâo; m'oderado, eciuilibrâ.do, 
que dignifi'cava-esta casa e qué r'epresentOu, 
ao long0 1da sua vida públíca, um pedaçO da 
história c'Otltemporâhea da vida-pública brasi-
leira._ · · 

Nesta Casa, está escrita a História contem
porânea da República Federativa do Braslí, 
pela postura política, pelas atitudes toma<1as 
por muitos dos que a-qui têm asseilto, defih-e' 
os q_u3;i"S t!_estaco a figura ímpar de Luíz Viaria 
Filho. ' · · · 

A tniriha palavra, qeste mom:ehto', tem o 
signifiCàdd de traZer à Súa fari:u'lia,' ná pe-sso'a' 
do sel!- filh~ DeputadO L'uii Vianná Neto, 
a homenagem do povo potiguar, do povo do 
Rio Grande do Norte, a quem, dentre OutroS· 
companheiros, repreSento, e de manifestar 
a minha tristeza e o· i:neu sentimento pessoal 
pela perda do convívio cotidi~o._ de _I,.uiz 
Viaila Fílho, homem que, repito, dignificou 
a vida pública brasileitá. -~ -- · ' _ -· - -- ·. 

-FOi- úePutãdo FedÚal, Senador,- ÔÚver
nador, Millistro de Esta.do, e, ~res_ta Cãsã; 
coril- siiàS'itítudes <:__çO_m seus pronunciamen
tos, só engi-andece\1 _o seu Estado, a Bahia, 

O Rio thande do Norte, Estado nordes~ 
tino irmãb'áa Bahkl,-neste _momento.' peía 
minha voi, apresenta â mais sinCera manifes
tação de" Pesar pel() fãlecimento do colega, 
_compal?~~i~-~- irmã?.X-;n_iZ Viana Fil~o. __ 

Durante o discurso do Sr. José Agri-
. _ pino; 'o' Sr, Dil•aldo· Suruagy, z~ Secre

tário; deixa a cadeira· da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, Jo Vice-
Presidente ' 

O SR. P){ESIDENT~ (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre S_enador Jutahy 
Magalhães. 



I 

I 

I 
I 

2890 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO ê:ONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1990 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para encaminhar a votação.)- Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, há algum tempo, o 
Senador Luiz Viana Filho, nesta tribuna, -re
feria-se a um ilustre homem público que havia 
morrido, e iniciava dizendo: "Começa neste 
instante a iluminar a sua figura o sol da poste
ridade." 

Hoje posso, infelizmente, repetir as suas 
palavras. Vários foram os oradores que já 
se referiram à figura de Luiz Viana Filho. 
Devem ter falado sobre o jornalista, o acadê
mico, o biógrafo, o pai de fami1ia. E eu tenho 
que repetir, nesta hora, o que disse há alguns 
anos, também desta tribuna. Na minha vida 
pública, apesar de algumas vezes divergindo 
de Luiz Viana Filho na política baiana e, mui
tas vezes ao seu lado, posso dizer tranqüila
mente que tive o orgulho de ser o Vice-Go
vemador de Luiz Viana Filho. 

E procuro, neste instante, rememorar para 
os Srs. Senadores exatamente esse_ período, 
pela figura do polftico e do Governador Luiz 
Viana Filho. 

Luiz Viana Filho ·asSUiD.iu o Governo do 
Estado da Bahia num momento difíciL Mas, 
Com a tranqüilidade com que procurava im
por as suas atitudes. com a seriedade com 
que agiu na vida pública, buscou cercar-se 
de auxiliares que todos na Bahia reconheciam 
como expoentes dos._ diversos se tores que 
compunham a administração pública do nos
so Estado. 

E começou a realizar um Governo com 
planejamento que poucos tinham feito antes 
dele; de executar uma obra na medida das 
possibilidades do seu Governo, das finanças 
do Estado; atravessando momentos de agita
ção, sempre procurou levar democraticamen
te o Governó, defendendo au"iliares seus que 
buscavam afastar-se sem a sua a·quiescéncia. 

Como Vice-Governador, tiVe õpoiofunida
de de assumir por-Vái'iãs vezes·, ·o· exercício 
da Governança. Nunca, Sr._ Presideitle, preci
sei pedir licença ao GOVe'rnidor para assinar 
todos os atas da administração pública. 

Quando assumia, todos os Secretários iam 
despachar comigo, por ordem dele, certa
mente. E a administração continuava. Nunca 
ele desfez um ato praticado por mim durante 
os períodos em que- o ~ubstítui. ,I;; muitas 
vezes, tomava atitudes de natureza política 
que não eram favoráveis àqueles que o se
guiam. ~ntretanto, t}nha no Governador 
Luiz Viana, e da parte dele, aquela confiança 
que nós poderíamos ter com uni hómem co
mo ele: coma sua educação, com a sua lhane
za de trato, com o seu espírito piiblico, com 
a sua obediência à Constituiçãó; a·o"-Estado_. 
às leis e, principalrilente, à dignidade do ho
mem. 

Por isso, nesta hora, posso rememorar, 
tranqüilamente, esses _episódios dâ vida de 
Luiz Viana, porcjuê · sáo episódiOs com os 
quais convivi. Relembro que hum dia, que 
foi de crise para ·a País·- a doença do Presi
dente Costa e Silva -, o Goveffiador Luiz 
Viana estava no Rio e eu, assumindo o GO
verno, o único telefonema que recebi do Go-

·vernador fOi: '"Jutahy, você faça aí o que esti
ver certa·•. 

Certa feita, aqui, rio Seiuido, quandO um 
Semidor procurou, injustamente, atingir -
de leve - a figura de Luiz Viana, eu contei 
episódios como este, mostrando o que era 
o homem Luiz Viana, o pai de família exem
plar. Sei j:ieifeitamente, porqu-e vi, convivi, 
o que ele rcvresentava para sua Família, para 
seus filhos; para se-uS: nefoS-e :PririCipalmente 
para sua Esposa. 

E nesta co_nvivência diária de chefe de fa
mnia que procurava cuidar dos seus fami
Hares todos~ m-as não cuidar nO -seiltido de 
fisiologismo, mas cuidar como chefe de famí
lia, atento às necessidades de sua fam!1ia, eu 
pude seguir e olhar esse exemplo que ele dava 
a todo_s n6s q~e éramos seus companheiros. 

Na política, como já disse, muitas vezes 
tive que divergir de posições locais, mas sem 
perder a ligação, não digo filial, mas a ligação 
fraternal, como irmão mais velho, a quem 
procurava muitas vezes para ouvi-lo e seguir 
as suas idéias, ver os seus exemplos e acolher 
os seus conselhos. Eu ia muitas vezes,_ no 
final da tarde, conversar com ele. Freqüen
temente discutíamos sobre problemas que 
não tinham grande importância, mas, neste 
meu temperamento, às vezes apressado, de 
resolver certas coisas ele sempre dizia: "V a~ 
mos com calma, com paciência, nãO tenha 
pressa e não torne as decisões políticas sem 
antes amadurecê-las bem". 

Muitas vezes, eu seguia este conselho. Pro
curava ser o primeiro a me decidir, a tomar 
posições, e dele ouvia conselhos que procu
rava atender quando possíveL 

Levei um choque esta manhã ao_acordar 
e saber do falecimento desse homem que ti
nha ido naturalrrieilte a São Paulo para fazer 
seus exames. -Ele saiu desses· exames com o 
-veredito de que estava passahdo muito bem 
e nada deveria tem_er. Talvez até animado 
com esse resultado, dispôs-se a ir a uma re
cepção, onde ficou até uma hora da manhã. 
Às três horas, sentiu~se mal e faleceu. 

Veja, Sr. Presidente, a fragilidade do ser 
. humano, veja V. Ex• o que representa para 
nós essa dor d_os baiano_s por terem perdido 
aquele irmão mais velho, aquele tio .querida, 
e, para muitos, o avô~ 

Iremos:-amanhã,-levá-10 até à sua sepul~ 
tura, na c-ompanhia de diversoS Senadores 

o e DepUtados, e lá, ao lado de Dona Juju, 
ienderelnos a nossa última homenagem, si~ 
lenciosa, mas que vem do coração. -aquela 

· homenagem comovida de quem admirou a 
homem públíco, de quem viu nesse homem 
público um exemplo para muitos baianos. E, 
·nesta saudade, deste momento, que vivemos 
aqui, nó-senado, eu só poderia dizere repetir 

_'o que LUiz Viana disse: "Começa neste ins-
, 'tante a ilutninar a sua figura o sol da eterni

dade". 

r .. - O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)_
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

·Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o Brasil perdeu um estadista. E neste instan
te, eu, começando, em nome do povo per
nambucano, a prestar uma homenagem ao 
Senador Luiz Viana, lembro umas palavras 
também de um Senador da Bahia, Rui, quan
do ele dizia: "De tanto triunfar nulidades, 
de __ tanto agigantarem-se os poderes nas mãos 
dos maus, o holnt!m se esquece -da honl-a e 
tem vergOnha de ser honesto''. 

Estas_ palavras, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, candentes, de Rui, o Estadista, o Go
vernador, o Deputado Federal, o SenadOr 
Luiz Viana perseguiu na sua vida toda, dando 
o exemplo de homem público, dando o exem
plo de responsabilidade pela moralidade da 
coisa pública e da administração deste P~ís. 

Conheci o Deputado Luiz Viana Filho nos 
idos de 1954, quando, coincidentemente, fui 
eleito D"eputado Federal na legendária sigla 
do Partido Libertador, cujo Presidente era 
o Dr. Raul Pilla. Encontrei -na Câmara dos 
Deput3dos Nestor Duarte, Coelho de Souza, 
LuizViana Filho e, por Pernambuco, o SenaM 
dor Novaes Filho. 

Naquela época, havia a famosa banda de 
música da UDN, homens da estatura de OctáM 
via Mangabeira, Prado Kelly, Afonso Ari
nos, Adauto Lúcio Cardoso e tantos outros. 

O Senador Luiz Viana, Deputado Federal, 
à época, como disse o Senador Jutahy ~aga
'lfi.àes, era um homem calmo,_um homem que 
se impunha pelas posições co_erentes, pelos 
exemplos que dava como um Deputado 
atuante, intransigentemente defensor das 
coisas públicas e do Noroeste. 

Nessa época, Sr. Presidente, eu, Deputado 
Feder_al, com 24 anos, e Luiz Viana, também 

- Deputado, Colega de Partido, foi um grande 
professor e um dos homens que me ensinou 
a vida pública por todos estes anos. 

Vou contar _um detfl,lhe: há põucos dias, 
fiz um convite aos Senadores dei Nordeste 
para na minha residêncià, jantàrffios um bOde 
guisado, _comida autêntica do nordestino, 
com queijo, com mel de engenho, como todos 
conhecemos. Luiz. Viana estava _em Compa
nhia do Senador Jutahy Magalhães, e no 
apartamento, há muitos objetos do Nordeste 
porque sou muito regionalista e um quadto, 
uma pintura faffioSa da Cidâde d'e Olfndã:; eles

. pertou seu Interesse . .Ele vira~se para mim 
e diz: ''Ney, esse quadro me chamou a aten
ção'~. Eu lhe respondo: Senador, esse qua
dro, a qualquer hora dessas, chegará à sua 
casa". 

E veja o destlrio. -Oritem: me chega- esse 
quadro e eu o envio ao seu Gabinete,; com 
um cartão, brincando até com· ele, quando 
recebo, de madrugada, essa notícia. - " 

Si. Presidente e Srs. S~nadore_s, _quero ape
nas diZer: o Brasil perde um Líder; o Senado 
perde um grande professor. E todos nós, ho
je, do Oiapoque ao Chuf, os políticos brasi~ 
Jeiros, choramos a morte desse grande l;la.J,a
no. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Iran Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Covas. 

OSR.MÁRIOCOVAS (PSDB -SP. Para 
encaminhar a votação.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, na última semana, fui convidado 
a paraninfar uma das turmas que se forma
vam pela Universidade de Brasília, e a festivi
dade ocorreu exatamente na sexta-feira, à 
noite, aqui no Auditório Petrônio Portella, 
no Senado. Lembro-me de que o recém-for
mado engenheiro, orador da Turma, transmi
tiu-me, na simplicidade de suas palavras, 
enorme dose de confiança. Lembro-me que 
distinguiu com exatidão e traçou um roteiro 
que, afinal, mesmo para os mais velhos, já 
se constitui numa enorme lição de vida. 

Dizia ele em determinado instante que não 
importava muito descobrir, em face de certas 
circunstâncias, on~ ou quem era responsável 
por esse ou aquele acontecimento. O que era 
fundamental era que se buscasse, dentro de 
cada um de nós, dentro de cada homem, a 
força e o vigor necessários para a suPeração 
dos obstáculos. 

Seria quase uma ousadia inaceitável, urna 
audácia insUstentâvet, se eu aiJ.ui quisesse, 
tratando_ da figura de Luiz Viana Filho, fazê
lo sob o _ângulo que váriOs dos que com S. 
E~ tiveram o privilégio e a honra cte conviVer 
puderam e podem fazer. 

Sem dúvida que eu gostaria de ter sido 
alguém tendo a escrever no meu currículo 
a hipótese de ter sido o seu V ice-Governador 
e ter convidado, com aquele espírito ameno, 
com aquela figura humana extraordinária, os 
conflitos que afinal nascem do exercício de 
qualquer cargo executivo. . 

Gostaria de deter o conhecimento, a me
mória, a cultura, enfim, todO esse enorme 
acervo que se concentra na figura do Senador 
Afonso Arinos, para trazer o testemunho da 
figura literária, do intel~ctual, que se chama
va Luiz Viana Filho. 

Gostaria de ter podido conviver com ele 
no Ministério, como fez o Senador Roberto 
Campos, que certamente terá o testemunho 
de um sem-número de atitudes por ele susten
tadas. 

Gostaria de -ter ViVido, dentro da "UniVer
sidade de Brasflia, cujas invasões assisti; do 
lado de fora, no instante tão signifiCativO Para 
a vida nacional, como: aquele em qué Charles 
de Gaulle aqui O os viSitãva, ComO fez o·erit'ão 
Professor e hoje SenadOr POmpeu-de· SoUSa. 

Mas, tal qual o jovem que recentemente 
se formava, as minhas palavras, hoje, se vol
tam com profunda modéstia e repeito ao ho
mem Luiz Viana Filho. Eu o conheci, antes 
de conhecê-lo. _Cheguei a est~ Casa, à Câma
ra dos D.eputad.os, com 39 ·anOs~ de_ idaÇle, 
depois de beber, durante muito tempo na 
leitura dos jornais, no· icOmPanhamént~ da 
política, que sempre me fascinou, as grandes 
figuras deste País- Portanto, cultivar Luiz 
Viana Filho como algUém cuja trajetória era 
uma obrigação para quem apre'CiaSse a vida 
pública deste País é algumà coisa que antece
deu até mesmo ao conhecimento físico da 
sua figura. 

Eu a_ac_pmpanhei na oposição, quando foi 
Chefe da Casa Civil, quando foi Ministro da 
Justiça, mas vim mesmo a conviver com ele 
num perfodo muito recente e é disso que que
ro falar- num instante que para mim e para 
minha familia apresentou_ momentos de pro
funda emoção, de quase conflito, de extrema 
dificuldade: quando fui guindado à Liderança 
do PMDB na Assembléia Nacional Consti
tuinte, coube-me, a ingrata e ingente tarefa 
de ter que escolher os relatores para as várias 
comissões temáticas e para suas subcomis
sões. E, no capítulo I, uma das Subcomissões 
tratava exatamente d~ política internacional, 
e um dos nomes leffibrados para compô-Ia, 
pelos inegáveis, extraordinários dotes de que 
era possuidor, foi a figura de Luiz Viana. 
As ciscunstâncias de natureza política, as 
compOsições _dif f!atllreza regional, aquilo 
que. afinal, antecede às decisões nesses casos, 
acabaram por obrigar-me a uma indicação 
diferente daquela. 

Não sei se há relação entre os fatos, mas 
lembro-me que, durante quase dois anos da 
minha passagem pela Liderança na Consti
tuinte, semanalmente, de forma indisputável, 
sem nenhuma solução de continuidade, ao 
chegar ao Gabinete da Liderança, havia um 
telefonema do Senador LuizFiana Filho para 
plim. Não tinha sequeroom·s. Ex~ uma gran
çle intimidade. E a cada telefonema que eu 
respondia não havía nem .j:eina específico pa
ra tratar, mas eu sentia fluir, pelo telefone, 
a solidariedade, numa quase desculpa, pelo 
gesto que eu praticava. 

Em um primeiro instante, parece-me que 
foi isto. Mas, sucessivamen!e, se renovava, 
a ~-c~~a s~mana a__ palavra amiga, o conselho, 
a indagação, cuja resposta era cOnhecida por 
antecipação,.que S. E;~Ç' m,e fazia por telefone. 
Nunca havia um tema, de:finjdo para conver
sarmos, mas S. Ex•_s~Q:J.pre fazia questão, co
mo a tentarJembrar-me:_ ':Olha,h;i um amigo 
a sua disposiçãq ~qui, que não tem nada a 
lhe cobrar ... " em cada telefonema que eu 
recebia. Houve instantes mais difíceis. Houve 
instantes em que fui apresentado como a con
trafacção de uma facção; houve instantes em 
que meu nome ganhou manchetes nos jornais 
_comd sendo, até alguém ,que dificultava o 
·noi"mal andamento da Constituinte. Nesses 
momentos amiudaram-se os telefonemas, 
abreviaram-se os intêrvalos;· uma solidarie
?ade q.u~ ?e to:n~av~ mais flagr~te !!-que nun
~ t~ve a necesstdade da afirmação para que 
o sentiirieitto me atirigisSe de fól-nia'" anónima. 
E~ todoS esses momentos, eU "me lembfo 

do homem; menos do que do político, menos 
do_qu_edo intelectual, menos do que de um 
homem, cuja biografia a história vai preser
var, mas me lemb~o do ser humano, daquele 

. que é capaz' de busc'ar dentfo de si forças 
para a superação dos obstáculos, mas acima 
dis-so, do homem que __ é capaz de_buscar den

. tro de si forÇã. pã.rã dar força a quem dela 
precisa. 

Na última semana, caminhava eu numa ses
são noturna em companhia d_o Senador Cba
gas Rodrigues, íamos daqui para o plenário, 
e no nieio do caminho- e-ncontramos o Sena-

dorLUii: Viana-FilhO: E·novãineiúe o cUffipri
mento amigo, o afago no próprio falar, a gen
tileza sempre presente, e a pergunta interes
sada, interesse nascido da mesma fonte de 
solidariedade: "Você vai ser carididato em 
São Paulo? Se pudesse lhe dar um conselho, 
lhe diria -quCSim". Senti, uma vez mais, que 
era o homem, não o político, era a figura 
humana portadora de uma enorme energia 
interior, CãpáZ de transmitir, peJO SeU CoriSe
lho, pela sua solidariedade, o abraço amigo. 

Certamente que a mim e aos meus filhos, 
aos meus netos, o nome de Luiz Viana Filho 
servirá sempre como um norte, como eXem
plo de conduta, de dimensão, de vida pública, 
mas, para mim, em particular, entre todas 
essas vertentes a que guaidarei com especial, 
~om singular saudad~ será a do s~r _hl!mano, 
do_ ser humano que, sem dizê,Jo, foi capaz 
de afagar, que, sem estender o braço, foi 
capaz do carinho, que, sem precisar desco
brir-se, foi capaz de afirmação, daquele, que, 
por vias indiretas, por caminhos escondidos, 
chegava ao íntimo e ao nosso coração. 

Não tenho grande- seria até uma heresia 
se o tentasse - não tenho grande acervo de 
coincidências históricas -nã ConviVência com 
Luiz Viana Filho. 

O Sr. Divaldo Surua~y - Senador Mário 
Covas, v. Ex~ me Perimté Uin a'parte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Perdoe in"teri-om
pê-lo, mas eu gostaria de dar, também, o 
meu depoimento, Sobre este brilhante ho
mem público que o Brasil acaba de perder. 
Eu diria que, por esta·Casa, tanto no Império 
quanto na República, passaram os tnaiotes 
estadistas do Brasil. Luiz Viâna foi um "'dos 
maiores d(!les. 

o SR., MÁRIO cO:V As~ Fie~ ~uito grato 
ao nobre ~enador e, certamente,. o aparte 
de V. Ex~ enrique~ .muitp a.l~rp.l;Jr_ança qu·e, 
aqui, trago. . , . , 

Deixp .. S~. _P.res!dep.te, ab~tiPo, c_la mesma 
forma que cada um daqueles que tiveram 
oportunidade de, com S. EX! conviver,. a ma· 
nifestação da minha saudade a alguém que, 
tendo sido polftico, que tendo sido intelec
tual, foi, sobretudo, ~rit hoffiem. (Pal_mas.) 

O SIL. PRESIDENTE" (Iram ·saraiv3.)
.Conceda a p"alavra ao hobre Senador Ro-
berto Campos. · ' 

O SR. RQBERTO •. GA~POS (POS- MT. 
Para enc;aminhar a votação.) -.Sr .. _Presiden
te, Srs. Senadores, é coni_grandeo emoção que 
falo de um amigo q11:er!-do, com quem tive 
opor!unidade de. convivência administrativa, 
conv1vência política e convivência literária. 

Ainda há pouco tempo, quando c_ompletei 
72 anos,, qu~i.xei-me a_ S_. Ex~ dos acljaques 
da velh!ce. ~!.fiZ Yian~ me r_espondeu: basta 
ter paci_ên~~ e aprender a respeitar a frase 
de.Anatole France. "Quando envelhecemos" 
- dizia ele - "temos mais dificuldade. de 
levar a taça aos lábios. Mas também - Ro
berto- !lá U:m consolO, é que se tem menos 
sede". . _ 
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Meu primeiro contato com Luiz Viana foi 
no início do Governo Castello BranCO: Esta· 
va-se constituindo o Gabinete e Castel!o 
Branco encarregou-o de procurar-me. Houve 
vários desencontros teJefõnicos, até qu-e con
seguiu alcançar-me, solicitando-me uma vin
da imediata a Brasília. Perguntei~Ihe: "Mas 
qual é o motivo?" Respondeu-me: "Tenho 
a impressão de que o Presidente Castello 
Branco deseja convidá-lo para Ministro do 
Planejamento." Será tempo perdido"', disse
lhe eu, "porque já fiz planOs para três Gover
nos e o planejamento no Brasi! deixou de 
ser um problema técnico. É essencialmente 
um problema político. E eu não sou conhe
cido nem pela facilidade de manobra política, 
nem pelas artes, nem pelas qualidades cénicas 
que caracterizam a profissão. Em todo caso. 
obedecerei ao chamado do Presidente''. E 
comecei exatamente ã ponderar ao Presiden
te Castelto que, se a idéia era convidar~me 
para o Ministério do Planejamenro, eu teria 
que recusar, porque me considerava um desa
pontado. Tinha participado do planejamento 
da Comissão Mista Brasil/Estados Unidos, 
que deixou um acervo grande de projetas, 
que ao longo do tempo vieram a ser apenas 
parcialmente executados. Tinha participado 
do planejamento do programa de metas do 
Governo Kubítschek, e do planejamento, es
te totalmente frustrado, da política econó
mica do Governo parlamentarista de Tao
credo Neves. Acreditava, assim, que uma 
quarta experiência não me enriqueceria espi
ritualmente, e talvez até me criasse um com
plexo de inferioridade. Respoitdeu-me, en
tão, Castello Branco que, se a minha apreen
são era a fidelidade -do Chefe do Poder Exe
cutivo a um programa de austeridade, para 
que ele não se tomasse letra morta, eu pode
ria confiar que dessa feita o esfOrço vingaria. 
Disse-me ele: "0 Senhor cuide da parte eco
nômica, e, desde que me persuada intelec
tualm~nte de que as medidas são corretas, 
assunurei as responsabilidades políticas do 
cumprimento e execução". 

Foi através dessa apro:timação, então, de 
Luiz Viana Filho, que tive meu primeiro diá
logo com o Presidente Castello Branco. Luiz 
Viana assistiu a essa conversa, ao fim da qual 
passamos a analisar as várias alternativas téc
nicas de montagem de um esquema de plane
jamento. Lembro~me que consideramos três 
hipóteses. Uma delas seria o modelo indiano, 
no que haveria uma comissão de planejamen
to chefiada pelo Primeiro-Miir.ístro (no caso 
brasileiro o equivalente seria o Presidente_da 
República). O órgào executivo teri<l a formã
de unt secretariado, e __ a figura do Ministro 
do Planejamento se transformaria na de Se
cretário Executivo do Conselho de Planeja» 
mento. 

Indiquei ao Presidente Castello Branco 
que esse modelo tinha uma grave dificutdade. 
Primeiro, o Presidente, na maior parte das 
vezes, estaria ausente, -e, náo se podendo im
putar a responsabilidade direta a nenhum Mi
nistro, de ninguém se faría a cobrança do 
planejado. 

Analisamos, a seguir, o modelo francês 
"Comissariat dUPlan", e acabamOs concluin
do que a fórmula melhor seria realmente ins
tituir-se um Ministério de Coordenação e Pla
itejarnento. 

A sistemática a ser adotada não seria a 
da crhiç-ãó-de um superministro. A1i conven
cíonanros - Castello BrancO, Luiz Viana, 
e -eu - que o próprio- PreSidente exerceria 
a coordenação, da seguinte maneira: - os 
Ministros só despachariam diretamente com 
o Presidente os as!>untos de interesse exclu
sivo de sua Pa-.ta; se a matéria ferisse área 
de interesse para outros Ministérios, os res
pectivOs Ministros teriam de assinar conjun
tamente a exposiçãO de mOtivos, incluindo-se 
sempre entre os signatários o Ministro do Pla
nejamento. Em caso de conflito, criar-se-ia 
um grupo interministerial de trabalho, secre
tariado seinpre pelo Ministro do Planejamen
to, no exercício de sua função coordenadora. 
Luiz Viana auxiliou-me nessa articulação, 
que, na realidade, obteve bastante êxito. Não 
se criou a figura dO supei'rniniStrO e o Execu
tivo exibiu um desempenho razoavelmente 
coordenado num período difícil da vida brasi· 
!eira. 

Luiz Viana era o Chefe da Casa Cívil. Sem
-pre-o admirei por duas qualidades: primeira, 
a enorme tolerância para com pontos de vista 
divergen1es; segunda, a capacidade da boa 
intriga. Coube-lhe administrar vários confli
tos entre personalidades fortes. Lembro-me 
do conflito que, por provocação de Carlos 
Lacerda, se estabeleceu entre esse grande lí
der e o próprio Castello Branco. Era um tor
neio de mal-entendidos. Uma espécie de en» 
saio de tauromaquia com dois fortes touros 
na arena. quando o de que realmente precisá
vamos era um harmonioso balé político e eco
nómico. CoUbe a Luiz Viana esse difícil tra
balhO d3. l)oa ílitriga política. 
-Se me p_edissem para enumerar suas quali

dades principais, diria que S. EX" era uma 
_(_ar_a_combinação de trés predicados: realismo 
político, intuição económica e sentido ético. 
Era basicamente um liberal. Nada o morti
ficava mais que a palavra "ditadura". A acu
sação de que o Governo era "ditatorial" o 
feria muito. Preferia colocar o assunto de ou
tra maneira. O Brasil tinh(!. chegado a uma 
encruzilhada e cabia-lhe duas opções- am
bas autoritárias, de vez que a democracia es
tava em processo de desagregação; -a op.ção 
autoritária de centro-direita, ou melhor, con
servadora, e a opção autoritária esquerdista. 
Sabia Luiz, e eu tinha intuição parecida~ que 
os autoritarismos de centro direita são natu
ralmente biodegradáveis. Tendem a ter vida 

_muito niai:s curta que a dos autoritarismos 
de esquerda. Estes, em geral, não são biode
gradáveis. Só neste fim de século, depois de 
70 anos ~e_ u_ma sangrenta experiência na 
União Soviética e mais de 40 anos de opressão 
frustrante_ nos regimes socialistas, é que se 
verificou que também esses autoritarismos 
podem ter um tardio desenlace democrático. 

Chegamos finalmente àquilo que alguns ca
racterizam como fim da História. Quer dizer, 
uma aceitação quase universal da democracia 

como paradigma político e, com menor gr~u 
de aceitação, da economia de mercado como 
estilo económico. 

Luiz Viana nunca se caracterizou pelo so
nho utópico. Apesar de um escritor de notá
vel mérito, nunca foi propriamente um esteti
c~sta, sobretudo porque era profundamente 
um animal ético. 

Se não me engano, foi Soi'en Kierkegaard, 
filósofo dinamarquês existencialista, que di
ferenciou entre o homem que vive estetica
mente, e o homem que vive eticamente. O 
homem que vive esteticamente prevê possibi· 
!idades de satisfação no futuro; o homem que 
vive eticamente enxerga tarefas por toda a 
parte. É um mercador de tarefas. 

Luiz Viana não foi outra coisa, fài sempre 
uma ansioso buscador de tarefas, muito mais 
do que um embevecido desfrutador da esté
tica. 

Ele prestou inúmero~serviços não só ao 
País como ao seu torrão natal, às vezes em 
conflito comigo, por julgar-me excessivamen
te tecnocrático. 

Lembro-me que, com a ingenuidade do 
tecnocrata, eu queria que, antes de nos lan
çarmos na aventura do Pólo Petroquímica 
de Camaçari, na Bahia, se esgotassem -as pos
sibilidades de ampliação económica, a Clistos 
incrementais baixos, do pólo petroquímica 
já existente em São Paulo. 

Luiz Viana lutou denodadamente em favor 
do Pólo Aratu-Camaçari; alegando razões 
ponderáveis. Primeiro, o "fato de que a Bahia, 
sendo produtora de petróleo, não merecia 
ficar na posição submissa de mera fornece
dora de matérias-prímas p8i:"a o pólo petro
químico de São Paulo. Usou, em segundo 
lugar, o argumento da descentralização eco
nómica, que pareceu a Ciistello Branco o 
mais persuasivo. Olhando em retrospecto, 
ele tinha plena razão. Ampliando-se o parque 
de São Paulo, .ter-se-iam imediatas econo
mias de escala, mas surgiriam depois as dese
conomias do congestionamento industrial, in· 
clusive a da poluição concentrada. 

Outro aspecto da vida de Luiz Viana que 
sempre me interessou muito foi sua atividade 
de escritor e biógrafo. Admirei sohretU:do sua 
formosa biografia de Rui Barbosa, como um 
ensaio belo, e adQJ.irei ainda mais o seu livro 
soPre Castello Branco, que, a meu ver, é 
um clássico da recente História brasHeira. É 
um livro escrito. com respeito, porém sem 
embevecimento, com admiração, porém sem 
adulação, e num estilo líterário marcante, 
que caracterizou sempre sua produção literá
ria, assim como suas arengas políticas no 
Congresso. 

Nossa paisagem está ficarido pobre. Sinto 
saudades de vários homens que posso consi
derar de minha geração: Eugênio Gudin, Gil
berto Amado, Santiago Dantas. E agora de 
Luiz Viana. Presto-lhe uma homenagem do
lorosamente comovida. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em 
votaçãô o requerimento. · 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Mesa fará cumprir a deliberação do Ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Jram Saraiva) -A 
Presidência associa-se às manifestações dos 
Srs. Senadores e também pranteia o passa
menta do ilustre brasileiro e grande Senador 
Luiz Viana Filho. 

É profuridamente lamentável estar presi
dindo uma sessão onde podemos notar que 
a cadeira sempre bem defendida por Luiz 
Viana Filho hoje esteja vazia. Mas quem so
mos nós para analisar ou sequer criticar os 
desígnios divinos ... 

Apenas elevaremos as nossas preces ao Su
premo Arquiteto do Universo, para que, co
mo Luiz Viana Filho fez aqui na terra, lá, 
no alto, ele possa também ser mais uma estre
la a iluminar e não deixar apenas o grande 
legado que nos proporcionou. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES' 

Ronaldo Aragão- Olavo Pires- Edison 
Lobão- Cíd Sabóia de Carvalho- Marcon
des Gadelha- Marco Maciel- Afonso Ari
nos - Fernando Henrique Cardoso - Ira
puan Costa Junior - Roberto Campos -
Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacer
da - Rachid Saldanha Derzi -José Richa 
-Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Lembro ::tos Srs. Senadores que o Congresso 
Nacional está convocado para uma sessão 
conjunta a realizar-se hoje, às 18 h0ras e 30 
minutos, no Plenário da Câmara dos Depu
tados. 

O SR. PRESIDE[\jlE (Iram Saraiva)- A 
Presidência convoca sessão extraordinária a 
realizar-se amanhã, às 14 horas e 20 minutos.., 
.destinada a cumprir o disposto no art. 216, 
§ 1~·. do Regimento Interno, com relação à 
Ministra de Estado da Economia, Fazenda 
e Planejamento, Dr• Zélia Cardoso de Mcllo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
tá encerrada a sessão. 

(L e L'anta-se a sessão às 18 horas e 5 
minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA I• REUNIAO, EM 6 DE 
JUNHO DE 1990 

!.I- ABERTURA 

1.1.1- Comuni~ac;ão da Presidência_ 
-Impossibilidade para realização da 

sessão. 

1.1.2- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.2- ENCERRAMENTO 

!.3- EXPEDIENTE DESPACHA
DO 

1;3.1- Mensagem do Senhor Presiden
te da República 

- N~ 89/90-CN (n" 455/90, na origem), 
submetendo à deliberação do Congresso · 
Nacional o Projeto de Lei n~ 6/90-CN, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir 
.aos Orçamentos da União créditos adicio
nais até o limite de CrS 
866.675.910.000,00 e dá outras providên
cias. 

1.3.2- Avisos do Seeretário-Geral da 
Presidência da· República 

....:... N~s 723 e 724/90, encaminhando es
clarecimentos prestados pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento 
sobre os quesitos constantes dos Requeri~ 
mentos n"s 38 e 58/90. · 

1.3.3- Ofícios do Sr. 1" Secretário da 
Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado Fe.
deral autógrafos dos seguintes pro fetos: 

SUMÁRIO 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 34/90 
(n" 8.089186, na Casa de origem), que au
toriza a reversão ao Município de Iguape, 
Estado de São Paulo, do terreno que men· 
ciona .. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 35/90 
(n" 7.504/S6, na Casa de origem), que au· 
toriza o Departamento Nacional de Obra~ 
Contra aS Secas - DNOCS, autarquia 
vinculada ao Ministro de Estado Extraor~ 
dinário- para Assuntos de Irrigação, a do-ar 
o imóvel que menciona, situado no Muni· 
cípio de Coremas, Estado da Paraíba. 

-Projeto de Lei da Câmara n'' J6/90 
(n-' 3.158/89, na Casa de origem), que dis
põe sobre a aplicação do § 2" do art. 17 
das Disposições Constitucionais Transitó~ 
rias da Constituição Federal aos profis~ 
sionais de saúde. 

1.3.4- Mensag~ns dQ_ Governador do 
Distrito Federal 

- N'" 74 a 81/90 (n'' 47, 48, 49 a 53, 
e 54/90, na origem), restituindo autógra
fos de pro jetos ae lei sancionados. 

1.3.5- OfíCio do-Seàetál-io dos Negó
cios da Fazenda do Estado de São Paulo 

..,..,... N~· 59/90, encani.in-handO documen
tação relativa ao endividamentO daquele 
Estado referente ao 1" trimestre deste 
ano. 

1.3.6- Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
-- SubstitutíVo -do Senado ao Projeto. 

de Lei da Câmara n" 42/89 (n" 3.598/8~,. 

·na Casa de origem), que revoga a Lei 
n" 7.320, de 11 de junho de I9R5, que 
dispõe sohre a antecipação de comemo
ração de feriados e dá outras providên
cias. (Redação do vencido para o turno 
suplementar). 

1.3. 7- Projeto de Lei _ _ 
-Projeto de Lei do Senado n' 65/90. 

de_ autoria, do __ Senador Maurício Corrêa, 
que regulamenta a profissão de Ortoptista 
e dá outras. providências. 

1.3.8- Requerimentos 
r N!' 139/90, de autoria do Senador Ju

tany Magalhães, soUdtando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal, da matéria 
de autoria do Senador Jorge Bornhausen, 
intitulada "'Reeleição não é crime", publi
cada no jornal Folha de S. Paulo de 25 _ 
de maio do corrente ano. 

- N" 140/90, de autoria do Senador 
Lourival Baptista, solicit<tndo licença pa
ra ausentar-se dos trabalhos da Casa no 
período de 5 a 8 de junho do corrente 
ano. 

1.3.9- Comunicações da Presíd_ência 
-Término do prazo para interposição 

de recurso no sentido de inclusão em O r·
dem do Dia dos seguintes projetas de lei, 
apreciados· conclusivamente pela Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania: 

Projeto de Lei do Senado n" 295189, 
que dispõe sobre ?S cédulas eleitorais parà 
as eleições de 1990 e dá outras providên· 

. cias. À Câmara ~o~ Deputados. 
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PASSOS PORTO 
D•retor-Geral do Senado Fedeu• I 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
otretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
~retor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
D1retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
01retor Adjunto 

Projeto de Lei do Senado n" 331/89, 
que fixa prazo para domicílio eleitoral nas 
eleições de 1990. À Câmara dos Depu~ 
tados. 

- __,...Recebimento do Ofício n" S/21!90 (n" 
5190. na origem). do Governador do Esta
do de São Paulo. solicitando a contratação 

EXPEDIENTE 
CENTJIO OIIÁFJCO 00 KNAOO FEDEIIAL 

OIAIIIIO 00 CONOMUO NACIONAL 
Impresso sob a responu~hdade da Mew do Sen~o Feder_. 

ASSINI\TURAS 

T1ragem. 2.200-exemp&ares. 

de operação de crédito externo no valor 
de DM 23,0 a ser firmada entre a CESP 
- Companhia Energética de São Paulo 
e o Ansaldo Gie S.P.A., de Milão -Itá· 
lia. 

2--,- PORTARIAS DO DIRETOR-GE
RAL DO SENADO FEDERAL 

- N~'' 2/90 (republicação) c 10/YO 

3- MESA D!RETORA 

4- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 1 ~ Reunião, 6 de junho de 1990 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

AS I4 HORAS E20MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SR'S. SENADORES: 

Mário Maia- Carlos De'Carli - Odacir 
Soares-João Menezes -Jarba.s Passarinho 
-Moisés Abrão - Antonio Luiz Maya ~ 
João Castelo -Alexandre Costa - Edison 
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues 
- Afonso Sancho - Mauro Benevides -~ 
Carlos Alberto- José Agripino- LaVoisier 
Maia - Marcondes Gadelha - Raimundo 
Lira -Marco Maciel - Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor- João Lyra -Gerson 
Cama ta - João Calmon -:...._ Afonso Arinos 
-Jamil Haddad-Mata-Machado-Ronan 
Tito- Feniando Henrique_Cardoso- Má
rio Covas- Mauro Borges- Irapuan Costa 
Junior- Pompeu de Sousa- Maurício Cor
rêa - Meira Filho - Lourember,g Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins 
-Leite Chaves- Affonso Camargo- José 
Richa - Jorge Bornhausen - Dirceu Car
neiro- Nelson Wedekin -José Paulo Biso! 
-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência declara, de acordo com o 
previsto nó § 2~' do art. 155 do Regimento 
.Interno, que, tendo sido ultrapassada a hora 
de! início da -Se~ssão, que estava convocada 
para às 14 horas e 20 minutos, esta não pode 

ser realízada. De forma que esta Presidencia 
irá despachar o expediente que está sobre 
a mesa, independentemente de leitura. 

Está convocada uma sessão para amanhã. 
às _14 horas e 20 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Cumprimento do disposto no art. 216, § 

19, do Regimento Interno, com relação à Mi· 
nistra de Estado da Economia, Fazenda e 
Planejamento, Dr' Zélia Maria Cardoso de 
Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunido às 15 horas.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO 
NOS TERMOS DO§ 2" DO ART. 155 
DO REGIMENTO INTERNO 

MENSAGEM DO SENHOR 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N• 89, DE 1990- CN 
(N~ 455/90, na origem) 

Excelentíssimos Senhore:s Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 61 e 166 da Consti
tuição Federal, e tendo em vista o disposto 
no § 6~ do art. 6~ da Lei n~ 7.999, de 31 de 
janeiro de 1990, tenho a honrf! de submeter 

.à elevada deliberação de Vossas E:tcelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos da 
Sr" Ministra de Estado da Economia, Fazenda 
e Planejamento, o anexo projeto de lei que 
"autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orça-_ 
mentos da União créditos adicionais até o 
limite de Cr$ 866.675.910.000,00 (oitocentos 
e sessenta e seis bilhões, seiscentos e setenta 
e cinco milhões, novecentos e dez mil cruzei
ros) e dá outras providências"-

0 presente projeto de lei atende parcial
mente o que estabelece o § 6n do art. 6" da 
Lei n" 7.999/90, devendo ser complementado, 
ainda neste mês de junho, por um segundo 
projeto de lei que tratará das demais dotações 
orçamentárias. 

Brasília, 5 de junliõ de 1990. - FERNAN~ 
DO COLLOR DE MELLO. 
EM n" 144 

Em, 5 de junho de 1990. 
Excelentíssimo Senhor- Presidente da Re

pública 
Tenho a honra de_submeter à elevada apre

ciação de Vossa Excelência o anexo Projeto 
de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir 
aos Orçamentos da União créditos adicionais 
até o limite de Cr$ 866.675.910.000,00 e dá 
outras providências. _ ____ _ 

2. O crédito em pauta ateUderá as despe
sas com "Pessoal e Encargos Sociais" até o 
final do corrente exercício, sendo que os re~ 
cursos necessários para a sua abertura decor- -
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rerào do excesso de arrecadação das receitas 
do Tesouro Nacional, conforme prevê o art. 
43, § 1", inciso II, e § 30, da Lei n~ 4.320, 
de 17 de março de 1964. 

3. O projeto de lei inidalmente enviado 
pelo Poder Executivo, referente ao OrçaM 
menta deste exercício, foi elaborado a preços 
de maio de 1989, e para dar cumprimento 
ao disposto no art. 2?, parágrafo único, da 
Lei n• 7.800, de !O de julho de 1989 (LDO), 
as receitas e despesas foram posteriormente 
atualizadas pelo limite de 9,286 correspon
dente à variação de preços observada no pe
ríodo maio a dezembro de 1989. 

4. No decorrer do exercício de 1990, e 
com amparo no disposto no inciso II do pará
grafo único do art. zo da LDO, as dotações 
seriam atualizadas segundo a metodologia 
aprovada no art. 6n, e seus_ parágrafos, da 
[ei n~ 7.999, de 31 de janeiro de 1990. Es~a 
metodologia implicava que as dotações fos
sem convertidas em número de Unidades de 
Referência Orçamentária- URO. 

5. A partir de 1<.> de janeiro de 1990, ob-
servou-se uma escalada inflacionária sempre
cedentes, até que, em 15 de março, o Plano 
de Estabilização Econômica do Governo de 
Vossa Excelência logrou estancar as altas de 
preços. Mesmo asSim, a infla:ção ocorrida até 
aquela data foi suficiente para provocar dese
quihõrio entre as dotações e as necessidades 
de despesas. No caso de Pessoal e Encargos 
Sociais, esse desequilíbiio foi ãinda mai~r de
vido aos aumentos reais concedidos entre 
maio e dezembro de 1989, não considerados 
no orçamento original para 1990. 

6. As reformas administrativa e patrimo
nial e o esforço de redução de gastos do Go
verno federal, componentes do mencionado 
Plano, completam as medidas nas quais se 
assenta a reestimativa da Receita e da De~
pesa para 1990. ·· 

7. Os. parâmetros orçamentários básicos, 
adequados ao novo _cenário maciOeconômi
oo, foram fixadoS fendo em--vista ós íridiceS 
de inflação observados de janeiro a marÇo, 
estabilidade de preços a partir de abril e taxa 
nula de crescimeõto do PIB em 1990. 

8. A Receita do Tesouro para 1990 foi 
reestimada em Cr$ 4.856.653,6 milhões (ex
ceto operações de crédito), indicando a ocor
rência de um excesso de arrecadação de Cr$ 
3.766.304,2 milhões em relação à projeção 
constante da Lei N'' 7.999/90, de Cr$ 
1.090.349,4 milhão. Desse excesso, Cr$ 
954.204,4 milhões constituem recursos ordi
nários do Tesouro Nacional, Cr$ 2.333.558,6 
milhões representam recursos com destina
ção específica e pré-estabelecida em legisla
ção, e Cr$ 478.541,2 milhões 1:1ignificam o 
montante de novos recursos a serem transfe
ridos para os estados e municípios, conforme 
Quadro I anexo. 

9. No excesso de arrecadação não estão 
incluídas as receitas provenientes dos Certif
cados de Privatizações e a Receita de Capital 
decorrente da alienação de bens móveis e 

imóveis, <iiiida em fase de quantificação, que 
serão dirigi~9s, prioritariamente, para amor
tização da vida mobiliária e a programas de 
caráter nitidamente social. 

10. Além dos efeitos d~orrentes do novo 
cenário macroeconômico descrito_ anterior
mente, diversas fontes de receita apresentam 
comportamento específico em função das va
riações de seus elementos constitutivos, São 
as seguintes as alterações mais significativas 

, estimadas para a aferição do excesso de arre
cadação:' 

a. Imposto _sobre as importações 
-Reestruturação das alíquotas (DL N~ 

2.434/89); . 
b. Imposto de Renda 
Pessoa Física 
-Consolidação da sistemática de bases 

correntes, com apuração mensal do imposto 
a pfl,gar. 

Pessoa Jurídica 
-SuSpens-ão e- eliminação de incentivos 

fiscais. 
-_Disponibilidade de cruzados para ante

cipaç'ão do_ Imposto aliado a correção não 
integral do BTNF, em relação à inflação do 
més de março/90, 

Retido na Fonte 
-Impacto, nos primeiros meses do ano, 

de aceleração do processo inflacionário. 
- Mudança_da política salarial pós-ajuste. 
- Coireção"-da tabela de calculo do impos-

to até abril de 1990. 
-Flutuação do nível de emprego e da mas

sa salarial ao longo do ano. 

-Manutenção dos níveis precedentes de 
remessas ao exterior. 

-Redução de nível de remuneração das 
aplicações financeiras·. 

- Redução de volume global de __ ativos do 
mercado financeiro. 

-Tributação adicional sobre aplicações 
ao portador com origem não justificada. 

c. Imposto sobre Produtos Industrializa
dos 

-Reestruturação de alíquotas da tabela 
de Imposto, com impacto positivo principal
mente sobre a arrecadação relativa a bebidas 
e veículos e com efeito redutor na arreca
dação de produtos do fumo. 

-Redução do componente inflacionário 
da variação do BTN nos pagamentos dos im
postos. 

-Reajuste de preços dos produtos do fu
mo superior aOs índices de inflação no final 
de 1989 e início de 1990. 

d. Contribuições para o Finsocial e PIS/ 
Pasep 

-Elevação de alíquota do Finsocial para 
1,2% ocorrida a partir de 1~ de fevereiro de 
1990, com impacto ria arrecadação de feve
reiro a dezembro. 

e. Contribuiçã_o Social_sobre o Lucro Lí-
quido - · 

-Elevação das alíquotas incidentes sobre 
o lucro líquido das entidades financeiras de 
12% para 14% e para as demais empresas 
de 8% para 10%. 

f. Imposto sobre Operações Financeiras 
-Incidência sobre o estoque de ativos fi. 

nanceires existentes por ocasião da adoção 
de medidas de estabilização econômica em 
15 de março de 1990 (poupança; ouro, ações 
e demais aplicações financeiras). 

g. Remuneração das Disporíibilidades do 
Tesouro NacíOnal 

-Redução acentuada da remuneração 
pós-ajuste, em função dos níveis de infl:ição 
projetados, tendo sido verificado expressivo 
montante arrecadado nos três primeiros me
ses do ano. 

h. ReSultado do Banco Central do BraSil 
i. Contribuição de Empregadores e Traba

- lhadores para a Seguridade Social. 
11. Do total de excesso de arrecadação 

apurado, Cr$ 2.286.910,2 milhões foram utili
zados para a primeira e segunda atualizações 
da Unidade de Referência Orçamentária -
URO, em cumprimento ao disposto, no arti
go 6~ e seus"jfatágrafõs da Lei N9 7.999, de 
31 de janeiro de 1990. Assim, Cr$1.479.394,0 
milhão é que podem ser efetivamente progra
mados. 

12. Dessa fonD.a, a parcela de Cr$ 
866.675,9 milhões atenderá à suplementação 
das despesas com "Pessoal e Encargos So
ciais", ficando o valor restante para ser pro
gramado nas demais dotações num segundo 
Projeto de Lei, a ser encaminhado à Vossa 
Excelência ainda neste mês de junho, com
plementando a revisão orçamentária nos ter· 
mos referidos -no § 6° do art. · 69 da Lei n~ 
7.999190. 

l3. A rees_timativa de Pessoal e Encargos 
Sociais foi elaborãda a partir de info!mações 
coletadas junto aoS órgãos setoriais para os 
meses de Janeiro a março (executado) e de 
abril a junho (previsto). Em seguida a uma 
análise de consistência foi estabelecida uma 
base de projeção adotada pari o período abril 
a dezerribro. Nessa projeção foram conside
radas expressivas reduções nessas despesas, 
de acordo com as metas da reforma adminis
trativa, excluídos desses cortes os poderes Le
gislativo e Judiciário. 

14. Considerando que estão computados 
três meses de despesa executadas com pessoal 
nos níveis anteriores ao Plano, bem como 
os valores correspondentes às obrigações tra
balhistas de funcionários demitidos, a redu
ção desses gastos para o exercício é signifi· 
cativa, equivalendo a cerca de Cr$150.000,00 
milhões. 

15. Estabelece, ainda, este Projeto de 
Lei, que, por ocasião da abertura dos créditos 
~utorizados, o Poder Executivo poderá alte
rar em até 10% (dez por cento) os valores 
específicos por órgão constante do Anexo I 
do Projeto_ de Lei, respeitando-se contudo 
a _limite _global fixado. Este procedimento é 
necessáno, a fim de evitar-se solução de con
tinuidade na abertura dos créditos em face 
dos ajustes decorrentes da reform~ adminis
trativa por que passa o Poder Executivo. 

16. Propõe-se ainda a revogação do Art. 
6~ e de seus parágrafos que estabelecem a 
correção das dotações orçamentárias median-• 
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te utilização da Unidade de Referência Orça
mentária-URO-, mecanismo que justificava
se apenas quando a economia .atravessava 
uma fase de inflação acelerada e portanto 

Especificação 

com alto índice de atualjzação monetária. Pe
las mesmas razões, propóe-se também a revo
gação do art. 15 e de seu parágrafo único. 
A determinação para proceder ã revisão orça-

RECEITA DO TESOURO 1990 

QUADRO I 

Orçamento 

Imposto sobre a Importação 
Imposto sobre a Renda 

24.072,1 
166.416,3 
102.396,7 Imposto sobre Produtos Industrializados 

Imp. s/Oper. Crédito, Câmbio, Seguro, e 
Val. Mobiliários 10.251,7 

464,2 Imp. sobre Prop. Territ. Rural 
Contribuições de Empreg. e Trab. P/Se
guridade Social 300.66.1. 2 

66.209,3 Contribuição para o Finsocial 
Contribuições para os Programas PIS/ 
Pasep - -- -
Contribuição Salário-Educação 
Contribuição para o Pin e Proterra 
Resultado do Banco Central 

42.529,9 
7.942,4 
5.159,.9 

141.611,6 
Remuneraç~o Disponibilidades do Tesouro 
Naci_ona 1 44.572,8 

178.061,3 Outras Receitas 

Subtota1 1.090.349,4 

Operações ~e Crédito 
souro Nacional 
Operações de Crédito 

TítUlOS do Te-
L936.685,8 

Outras 14.952,3 

Total 

Receita Disponível 
Receita Vinculada 
Operações de Crédito 

3.041.987,5 

Transferências a estadas e municípios 

215.934,6 
749.002,6 

1.951.638,1 
125.412,2 

Total 

PROJETO DE LEI N" 6 DE 1990-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos da União créditos adicionais 
até o limite de Cr$ 866.675.910.000,00 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir aos Orçamentos da União (Lei 
n9 7.999, de 31 de janeiro de _1990) créditos 
adicionais até o limite de Cr$ 866.675.910.00 
(oitocentos e sessenta e s-eis bllhóes, seiscen
tos e setenta e cinco milhões, novecentos e 
dez mil cruzeiros), para atender despesa com 
pessoal e encargos sociais, conforme indicado 
no Anexo I a esta lei, sendo: 

I- Créditos suplementares: Cr$. 
866.302.339.000,00 

3.041.987,5 

II- C-réditos especiais: Cr$ 
373.571.000,00 

Parágrafo Unico. Os recursos necessários. 
à execução do disposto neste artigo são pro
venientes de excesso de arrecadação das re
céltãs-do Tesouro Nacional a teor do art. 
43, § }9, inciso II, e§ 39, da Lei n9 4.320, 
de 17 de março de l964. 

Art. 2o Respeitado o limite global fixa
do, [lca o Poder Executivo autorizado, na 
abertura dos créditos adicionais de que trata 
o artigo anterior, a alterar em até 10% (dez 
por cento) as dotações consignadas no Anexo 
I desta Lei. 

Art. 39 .Até 31 de julho de 1990, o Poder 
Executivo encaminhará, ao Congresso Na
cional, projeto de revisão orçamentária, com 

mentária, contudo, é mantida através do art. 
3" do presente projeto. 

Renovo a Vossa Excelência os votos do 
meu mais profundo respeito. -Zélia Maria 
Cardoso de MeUo, Ministra. 

Reestimativa 

106.762,2 
871-141,5 
461.618,6 

262.925,7 
1-143,7 

1.110.900;0 
279.340, 1 

280.877,3 
19.358,0 
19.885,2 

738. 199,0 

225.311 .o 
479.191,3 

4.856.653,6 

890.304,0 
35.955,8 

5.782.9.13,4 

1-170.139,0 
3.082.561,2 

926.259,8 
603.953,4. 

5.782.913,4 

Cr$ M.i lhões 

Excesso 

82.690,1 
704-_ 725' 2 
359,221,9 

252.674,0 
679,5 

810.238,8 
213.130,8 

238.347,4 
11.415,6 
14.725,3 

596-587,4 

180.738,2 
301. 130,0 

3.766.304,2 

(1.046.381,8) 
21.003,5 

2.740.925,9 

&54:2o4,4 
2-333 •. 558.6 

( 1 -025- 378' 3) 
478.541,2 

2.740.925,9 

o obj~tiv~: dentre o-utros, de corrigh possí
vei~ desvios entre o aumento da arrecadação 
d.: receitas vinculadas e o aumento geral da 
arrecadação. 

Parágrafo único. A revisão de que trata 
este artigo será apresentada conjuntamenre 
com a que está previstá no art. 16 da Lei 
n'7.999, de!990. 

Art. 4~ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5? Revogam-se os arts. 69 e 15, bem 
assim o parágrafo Uníco do art. 16, da Lei 
o9 _7.999, de 1990, e as demais disposições 
em contrário. 

Brasma, de de 1990. 
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ANEXO I 

Anexo à Lei no de de de 1990 Cr$ 1.000,00 

Crédito Suplementar 
Despesas com Pessoal e Encargos soctais 

Suplementação 
Recursos do Tesouro 

Código 

01000 
02000 
03000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000-
15000 
16000 

21000 
26000 
27000 
30000 
31000 
34000 
35000 ·--
36000 
40000 -
42000 

43000 
45000 

49000 
57000 

72000-
73000 

80000 

Crédito Suplementar 

Orgão 

Gamara dos Deputados 
Senado Federal 

-Tribunal de Contas da União 
Supremo Ttibunal Federal 
Superior Tribunal de Justiça 
Justiça Federal 
Justiça M11 H ar 
Justiça Eleitoral 
Justiça do Trabalho 
Justiça do Distrito Federal e d.o_s 
Ter r i tór 1 os 
Ministério da Aeronáutica 
Ministério da Educação 
Ministério do Exérctto 
Ministério da Justiça 
Ministério da Marinha 
Ministério Público da União 
Ministério_ das Relações Exteriores 
Ministério da Saúde 
Presidência da República . 
Ministério da Agricultura e Reforma 
Agrária 
Ministério da Ação Social 
Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento 
Ministério da Infra-Estrutura 

--Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social 
Encargos Prev1denc'lár ias da União _ 

-Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municip1os . 

·Entidades em Extinção, Dissolução ou 
Privatização Lei no 8;029/90 
Soma: .................•. _ .......... __ .•. 

Valor 

17.136.672 
15.547.648 
5.932.940 
1.170.416 
2.327.408 

10.267.211 
1.862. 798 
9.678.978 

38.972.393 

3. 739.127 
33.625.563 
98.311 .335 
62.321.663 
12.047.182 
46.757.931 

4.723.855 
1.848.256 

28.598.677 
25 .. 163.542 

24.611.107 
3.326.793 

39.380.!>66 
38.685.701 

46.5t3.544 
231.873.448 

51.074.725 

10.802.760 
866.302. 339' 

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 
Suplementação 

Recursos do Tesouro 

Código 

40103 
40109 
40111 

Orgão 

Secretaria de Adlrí1rl1straçao- Federal 
--Secretaria de Desenvolvimento Regional 
Secretaria do Meio Ambiente 
Soma : ..•...........••...........••..... 

Valor 

312.280 
32.086 
29.205 

373.571 

Total: . . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. • .. .. . . 866.675.910 
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DOU D" 25 - Brasília - DF: - be 2-2~90 
- Seção I - Pág. 24. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DE 31 oi~~;&96'DE 1990 

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 
1990. 

SEÇÃO II 
Da Unidade de Referência Orçamentária 

Art. 6~ Em cumprimento ao disposto no 
incíso II do parágrafo único do art. 2~ da 
Lei n9 7.800, de 1989, as dotações fixadas 
nesta lei também serão consideradas em uni
dade de referência orçamentária, sendo o Po
der Executivo autorizado a abrir, _a partir do 
2" trimestre do ano de 1990, créditos suple
mentares para atender a Programação Espe
cial cuja despesa está fixada no Adendo I 
a desta lei, parte integrante deste artigo, utili· 
zando como fonte de recursos a poupãnça 
formada em decorrência da aplicação do re
dutor representado pela utilização dos valo
res que "R., assume conforme determina o 
§ 2~> deste artigo. 

§ 19 A Unidade de Referência Orçamen
táriã (URO) ierá ·valor nominal de NCz$ 
1.000,00 (um mil cruzadÕs novos) em lo de 
janéiro de 1990. 

§ 29 O valor nominal da URO no primei~ 
ro dia de cada mês, a partir de fevereiro de 
1990, será atualizado, por pOrtaria do Minis~ 
tro do Planejamento, e resultará da multipli~ 
cação do valor nominal da URO em 19 de 
janeiro de 1990 pelo fatoi (I + (V x R)), 
onde: 

"V" -é ·a rrienor das variações unitáilaS 
acumuladas entre dezembro de 1989 e o mês 
anterior ao de reajUste, dos Seguintes índices: 

a) !ndice oficial da inflaçilo; 
b) índice de recolhimento efetivo das re~ 

ceitas correntes, apurado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

"R"- assume os seguintes valores; 
-0,90 nos meses de fevereiro a julho; 
-0,92 no més de agosto; 
-0,94 no mês de setembro; 
-0,96 no mês de outubro~ 
-0,98 no mês de novembro; 
-1,00 nf) mês de dezembro. 

§ 3? O valor de "R", a que se refere o 
parágrafo anterior, assume o valor .. 1,0'' em 
todos os meses do ano de 1990 no caso da 
sua aplicação às despesas de pessoal e seus 
respectivos encargos. 

§ 49 As variações nos saldos de dotações 
serão, também, consideradas em URO, utili
zando-se os valores nominais vigentes nas da-
tas: ' 
I~ da publicação do decreto, para os cré

ditos adicionais e cancelamentos promovidos 
pelo Poder Executivo, no uso da autorização 
prevista no art. 11; 

II -d~a remessa do respectivo projeto de 
lei ao Congresso Nacional, para os demais 
casos de créditos adicionais e cancelamentos; 

III- da efetiva real~ação~ na liquidação 
da despeSa. __ 

§ s~ O.saJdo e-m cruzados novos das dota
ções de cada subprojeto ou subatividade será 
mensaJmente reajustado, por Portaria do Mi
nistro do Planejamento, pelo valor resultante 
da multiplicação do correspondente saldo em 
URO. pela variação unitária da cotação de 
uma URO entre o mês de reajuste e o mês 
anterior, demonstrando-se os valores desse 
reajuste no Relatório Bimestral a que se refe
re o § 39 do art. 165 da Constituição. 

§ 6~ Até 31 de julho de 1990, o Poder 
Executivo encamiiíhúà piõ]eto de reviSão 
orçamentária ao Congresso Nacional, com o 
objetivo~ dentre outros, de corrigir possíveis 
desvios entre o B:-Umenio da arrecadação de 
receitas vinculadas e o aumento geral da arre· 
cadação. 

Art. 15. Os saldos de _dotações .consig
nados no Orçamento de Investimento serão 
atualizados no primeiro dia de cada més, a 
partir de 1~ de fevereiro de 1990, de acordo 
com a variação do indice oficial de inflação, 
demonstr~do-se os valores desses reajustes 
no Relatório Bimestral a que se refere o § 
39 do art. 165 da Constituição. 

Parágrafo único.· O disposto neste artigo 
não· Se aplica aos investimentos financiados 
coiD transferência do Tesouro Nacional, bem 
assim às Empresas que tB:mbém integram o 
OrÇamentO FiscaL hipóteses nas quais as 
atualizações serão efetivadas de acordo com 
o critéri~ estabe:lecido no art 6~. deste Lei_. 

Art. 16. O Poder Executivo, até 31 de 
julho de 1990, proporá revisão do Orçamento 
de que trata este Título, com o objetivo, den~ 
tre outros, de reduzir a despesa fixada, de 
forma a compensar eventuais acréscimos 
reais de dispêndios correntes, inclusive com 
pessoal. 

Parágrafo único. _A revisão de que trata 
este artigo será apresentada conjuntamente 
com a que está preyista no § 6° do art. 6n 
desta lei. 

LEI N' 4.320, 
DE 17 DE MARÇO DE !964 

Estatui normas gerais de direito finan
ceiro para elaboração e controle dos orça
mentos e balanços da União, dos Estados, 
dos _Municípios e do Distrito FederaJ. 

AI1-.. 43. A abertura dos c:rédi_tos suple~ 
mentares e especiais depende da existência 
de recursos disP_?níveís para ocorrer a despe
sa e será precedida de exposição justificativa. 

-§ 19 Consideram-se r~cursos para o fim 
deste artigo, desde que não comprometidos: 

I - ................................................. . 
II -os provenientes de excesso de arreca

dação; 

III- ....... , ............... - ........... , ... , .... -. 
IV-,.,,.,,. .. ., ...................... , ............ · 
§ z· ............. _ .... _ ................... .. 
§ 3u Entende-se por eXcesso de- arreca

dação, para os fins deste artigo, o saldo posi
tivo das diferenças acumuladas mês a mês 
entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exer
cício. 

AVISOS DO SECRETÁRIO-GERAL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N~ 723/90, de 1~ do corrente, encaminhan
do esclarecimentos pre~tados pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre 
os quesitos constantes do Requerimento o" 
38, de 1990, de autoria do Senador Mário 
Maia. 

N~ 724/90, de lu do corrente, encaminhan
do informações prestadas pel~ Ministério da 
Economia, Fazenda e Ptanejamento sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n~ 58, 
de 1990, de autoria do Senador Humberto 
Lucena. 

OFÍCIOS 
Do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos Deputa

dos, encaminhando à revisão do Senado autó
grafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 34, DE 1990 

(N9 8.089(86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Autoriza a reversão ao Município de 
Iguape, Estado de São Paulo, do terreno 
que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1!' Fica o Poder Ex.ecutiv.o autori
zado a promover a reversão ao Município 
de Iguape, Estado de São Paulo, do terreno, 
com área de 520,00ml (quiohtintos e vinte 
metros quadrados), situado na Rua Coronel 
Rollo naquele Município, doado à União Fe
deral através da Lei Municipal n~ 106, de 24 
de abril de 1954, e da Escritura Pública de 
Doação, lavrada a 17 de novembrode 1954, 
ratificaàa e retlficada a 14 de janeiro de 1957 
e transcrita no Cartório do Registro de Jmó~ 
veis da Comarca de lguape~SP, às fls. 192 
do Livro n~ 3·R, sob o n9 8.669, em 17 de 
novembro de 1954. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. -

·A.rt. 3? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N' 389, DE 1986 
Excelentíssimo Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição Fe

deral tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor 
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Ministro de Estado da Fazenda, o anexo pro
jeto de lei que "autoriza a reversão ao Muni
cípio de Iguape, Estado de São Paulo, do 
terreno que menciona". 

Brasaia, 6 de agosto de 1986, -José Sar
ney 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 103, DE 
25 DE JUOLHO DE l9H6, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
FAZENDA. 

Exceletíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, 

No anexo processo cogita-se da reversão 
ao Município de Iguape, Estado de São Pau-. 
lo, do terreno nacíonal interior, com a área 
de 250,00 m 2, situado na Rua Coronel Rollo, 
naquela municipalidade. 

2. Esse terreno fora doado à União Fede
ral pelo referido município, através da Lei 
Municipal n\' 106, de 24 de abril de 1954, 
e da Escritura Públicas de 17 de novembro 
de 1954, transcrita no Cartório do Registro 
de Imóveis da Comarca de Jguape-SP, às fls. 
192 do Livro n~ 3-R, sob o n9 8.669, em 17 
de novembro de 1954. Ratificou-se e retifi
cou-se esse Instrumento pela Escritura de 14 
de janeiro de 1957, averbada naquela trans
crição em 22 de janeiro de 1957. 

3. O Decreto n9 37.547, de 30 de junho 
de 1955, formalizou a aceitação da doação 
pela União Federal. _ _ _ __ _ 

4. Destinou-se a área à instalação de Pos
to MeteorológíCõ do Ministério da Agricul
tura. 

5. Ocorre, porém, que esse Ministérío 
desinteressou-se do imóvel, estando o mesmo 
desocupado desde 1968, quando foi desatí
vada a Estação Climatológica ali instalada. 

6. Efetivada a reversão daquela área, 
pretende o Municfpio de lguapc cedê-la ã 
Colónia de Pescadores de Iguape. 

7. O Serviço do Património da U ~tião e 
a Secretaria-Geral' deste Ministério opinam 
favoravelmente àquela medida. 

8. Nessas condições, acolhendo esses pa
receres, tenho a honra de submeter à elevada 
apreciação de Vossa Excelência o anex? pro
jeto de mensagem ao Congresso NaciOnal, 
acompanhado de anteprojeto de lei, que con
substancia a medida proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Exc'eléncia os protestos do meu mais 
profundo respeito. - Dílson Funaro, Minis
tro da Fazenda. 

(À Comissdo de Assuntos Económi
cos.) 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

No 35, DE 1990 
(No 7.504/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas - DNOCS, Au
tarquia vinculada ao Ministro de Estado 
Extraordinário para Assuntos de Irriga
ção, a doar o imóvel que menciona, situa
do no Município de Coremas, Esta~o dii. 
Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' Fica o Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas- DNOCS autori
zado a doar à Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco - CHESF, Sociedade Anó
nima Subsidiária das Centrais Elétricas Bra
sileir~s S/ A. - Eletrobrás, mediante escri
tura pública, uma área de terra com 
13.395_,54m2 (treze mil, trezentos e noventa 
e cinco metros quadrados e cinqüenta e qua
tro centímetros quadrados), situada junto~ 
Barragem do Açude Público "Estevam Man
nho", no Município de Coremas, Estado da 
Paraíba, onde se localiza a UsinaHidrelétrica 
de Coremas. _ 
- Parágrafo único. A área de terra de que 
trata o caput deste artigo tem a seguinte des
crição: a poligonal tem seu ínícíõ no mar~b 
M-0, que fica a I0,30m do ponto de ap010 
do lado jusante da parede do Açude Públíco 
Estevam Marinho", em uma berma ali exis
tente com rumo NE 1 °30'E; deste, faz-se 
um â~gulo interno à direita de 165"00,0 e 
rumo de N14"30'E, mede-se 38,00m até o 
marco M-1; deste, faz-se um ângulo interno 
à esquerda de 257"30'E e rumo de N62"45'W, 
mede-se 7,00m até o marco M-2; deste, faz-se 
um ângulo interno à esquerda de 189°30'E 
e rumo de N72"'W, mede-se 9,60m até o mar
co M-3; deste, faz-se um ângulo interno à 
direita de 172°30'0 e rumo N64"30'W, me
de-se-27,00m-até o marcOM-4; deste, faz-s~ 
um ângulo iilieinO à direita de H}()"45'D e 
rumo Nl4-045'E, mede-se 21,50m até o marco 
MMS; deste, faz-se um ângulo internO à direita 
de 139°00'0 e rumo N55"15'E_, mede-se 
7 60m até o- marco M-6; deste, faz-se um ân
g~Io interno à esque-icia de 206"30'E e rumo 
N27°30'E, mede-se 21,00m, até o marco M-7; 
deste, faz-se um ângulo interno à direita de 
146n30'D e rumo N62°30'E, mede-se 7,00m 
até o marco M-8; deste, faz-se um ângulo 
interno à direita de 165°00'0 e rumo 
N77"45'E~ iiiede~Se 20,00m até o marco M-9; 
deste, faz-se um ângulo à direità. de 144°45'D 
e rumo S67"00'E, mede-se 33,00m até o mar
co M-IO; deste, faz-se um ângulo interno de 
178°45' em linha reta, e rumo S67°30'E, me
de-se 51,00m até o marco M-11; d~ste, faz-se 
um ângulo interno à direita de 98°45'0 e runo 
Sl5°00'W, mede-se 16,50m até o marco 
M-12; deste, faz-se um ângulo interno à es
querda de 270°30'E e rumo S75030'E, me
de-se 39,60m até o marco M-13; deste, faz-se 
hm ângulo ínterno à dir_eita de_90"00'D e ru
mo Al4°45'W, mede-se 82,00m até o marco 
M-14; deste, faz-se um ângulo interno à direi
ta de 90"00'0 e rumo N75"30'W, mede-se 
112,20m até o marcO M-0, ponto de partida 
da poligonal descrita, fazendo este um ângulo 
interno à direita de 9"00'0, ficando assim fe
chado o perímetro com uma área de 
13.395m2, que se limita ao norte, sUl, leste 
e oeste com terra~ de propriedade do 
DNOcs: ~~ -~ 

Art. 2o _ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3'·' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N•' 100, DE 1986 

Excelentíssimo Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de exposição de motivos do Senhor 
Ministro de Estado Extraordinário para As
suntos de Irrigação, o anexo projeto de lei 
que autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), doar i.mó· 
vel que menciona, situado no Município- de 
Coremas, Estado d~ Parruba. 

Brasília, 16 de abril de 1986. -JOsé Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' ·6, DE 14 
DE ABRIL DE 1986, DO SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO EXTRAORDI
NÁRIO PARA ASSUNTOS DE IR.ÍU
GAÇÃO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública: 

Tenho a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossa Excelênçia, o incluso an
teprojeto de lei que visa autorizar o Departa
mento Nacional de Obras Contra _as Secas 
- DNOCS a doar uma -área de terra, de 
sua propriedade, à Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco Chesf, Sociedade Anónima, 
subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras 
SI A. - EletrÕbrás. 

--A área de Cj_ue se trata está situada na faixa 
seca do Açude Público "Estevam.Marinho", 
no Municfpio 9-e Coremas, Estado da Paraí
ba, estando nela localizada a Usina Hidre
létrica d_e __ Coremas, já transferida, pelo 
Dnocs, à Chesf, na forma do Decreto n" 
58.856, de 15 de julho de 1966, que regula
mentou o art. 18 da Lei n" 3.99_5_,_de 14 
de dezembro de 1961. 

O DNOCS através da Resolução n\' 2.840, 
de 10 de dezembro d~ 1985, do seu COnSelho 
de Admlnistraçâo; já se m-ãnifestou de acordo 
com a doação do imóvel, tendo, inclusive, 
adotado todas as providências que dev:em an
teceder o ato alienatório. 

i,.esta, tão-somente, a expressa autoriza
ção _legislativa para que se possa praticar o 
ato jurídico ora prOposto, o que me leva a 
solicitar de Vossa Excelência o encaminha~ 
menta do incluso anteprojeto de lei à delibe
ração do Congresso Nacional. 

Queira aceitar, Senhor Presidente, os pro
testos do mais profundo respeito. -Vicente 
Fialho. 

rA Comissdo de Assuhtos Económi
cos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 36, DE 1990 

(N~ 3.158/8?, na Casa de origem) 

Dispõe ~bre a aplicação do § 2~ do 
art. 17 das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal aos 
profission~is de saúde. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica assegurado o exercício cu

mulativo de 2 (dois) cargos ou empregos pri-
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vativos de profissionais de saúde~ desde que 
em efetivo exercício em funções de atenção 
direta ã saúde, que, na data de 5 de outubro 
dç 1988, e de forma continuada, estavan;,t sen
do exercidos na administração pública direta 
ou indireta. 

Parágrafo único. Para fins exclusivos do 
disposto neste artigo, consideram-se cargos 
ou empregos privativos de profissionais de 
saúde: 
I- de nível superior: odontólogo, assis

tente social, bioquímico {pitologista clínico}, 
enfermeiro, farmacêutico (bioqufmico), fi
sioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, 
psicólogo, sanitarista, terapêuta ocupaciomil 
e médico veterinário; 

II -de nível técnico e auxiliar: técnico e 
auxiliar de enfermagem, de fisioterapia, de 
laboratórios, de nutricão, de radiologia, de 
saneamento, de farmácia, de odontologia, 
protético, inspetor sanitário e VíSítador Saniw 
tário; 

III -de nível elementar: atendente, agenw 
te de saneamento e agente de saúde pública. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação e produz efeítos a partir 
de 5 de outubro de 1988. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO~CITAlJA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL . ~ 

•• ... -•• ..-.-.--..,..,.........-;;:;;o=-:-;-;-.-;-;-;;-............. ~~ ••• ; ••••• ·,,~ 

Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 

...................... - ..... ~---·········.-·············· 
Art. 17. Os vencirilentos, a remuneraw 

ção, as vantagens e os adicionais, bem como 
os proventos de aposentadoria que estejam 
sendo percebidos em desacordo com a Consw 
tituição serão imediatamente reduzidos aos 
limites dela decorrentes, não se admitindo, 
neste c·aso, invocação de direito adquirido 
ou percepção de excesso a qualquer título. 

... § .. Zg"·ir~sseg;;d-;;~;;;~d~i~-~~~ulati;~--. 
de dois cargos ou empregos·pnvativõS-de-pro.:
fisSionais de saúde que estejam sendo exer
cidos na administração pública direta ou indi
reta. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

MENSAGENS DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO FEDERAL 

Restituindo autógrafos de projetos de lei 
sancionados: 

N• 74190-DF (n• 47/90, na origem), de 30 
de maio 'Último, relativa -ao_ Projeto de Lei 
do DF n9 26, de 1990, que dispõe sobre a 
perce-pção de complementação pecuniária 
pelos servidores que menciona, e dá outras 
providências. 

(Projeto que se trans~ormou na Lei no 97, 
de 30 de maiO de 1990.) 

N• 75190-DF (n' 49/90, na origem), de 30 
de maio último, relativa ao Projeto de Lei 
do DF-nu 9;de 1990, que altera dispositivos 

d~s Leis p?• 13 e 14, di:: 30 de dezembro de 
1988, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n? 99, 
de 30 de maio de 1990.) 

N• 76/90-DF (n• 50/90, na origem), de 30 
de maio 111timo, relativa ao Projeto de L_ei 
do _DF n~ 13, de 1990, que dispõe sobre a 
alteração da Tabela_d~ Pessoal da Fundação 
Zoobotânica do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

(Projeto q.ue se transformou na Lei n? 100, 
de 30 de maio de 1990.) 

N• 77190 (n" 51190, na origem), de 30 de 
maio últímo, relativa ao Projeto de Lei do 
DF no 16, de 1990, que cria Centro lnteres
colar de Línguas de Sobradinho na Fundação 
Educacional do Distrito Federal, e dá outrru 
providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n?lOl, 
de 30 de maio de 1990.) 

N9 78190 (no 52/90, na origem), de 30 de 
_maío último, relaiiva ao Projeto de Lei do 
DF no 4, de 1990, que transforma a Escola 
Classe Granja das Oliveira~ em Centro de 
Ensino de_ lg Grau Granja das Oliveiras, da 
Fundação Educacional do Distrito Federal, 
e dá outras providências. 

(Projeto q~e se transformou na Lei no 102, 
Ge 30 de ma10 de 1990.) 

N• 79/90 (n" 53/90, na origem), de 30 de 
maio último, relativa ao Projeto de Lei do 
DF ng 5, de 1990, que cria as Escolas Classes 
e o Centro de Ensino que menciona na Fun
dação Educacional do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9103, 
de 3.0 de maio de 1990.) 

N• 80/90·DF (n" 48/90, na origem), de 30 
de maio último, relativa ao Projeto de Lei 
do DF n9 18, de 1990, que dispõe sobre reor
ganiZação administrativa na Fundação Edu
caciOnal do bistrito Federal e dá outras provi· 

_d_ênc:i_as_~ 

(Projeto que se-transformou na Lei n9 98 
de 30 de maio de 1990.) ' 

N• 81190-DF (n• 54/90, na origeni), de 1' 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do 
DF n9 94, de 1989, que dispõe sobre a criação 
da Escola Técnica Regional do Gama (Re
gião Administrativa II). 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 104, 
de 31 de maio de 1990.) 

OFÍCIO DO SECRETÁRIO 
DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

N9 59/90, de 17 de maio último, documen
tação, em atendimento ao disposto no art. 
4~ da Resolução n" 94, de 1989, do Senado 
Federal, documentação relativa ao endivida
mento daquele Estado referente ao 1 ~ trimes~ 
tre deste ano. 

PARECER 
PARECER N•l83, DE 1990 

Da Comissão Diretora 

~edação do vencido Para o turno suple
mentar do Substitutivo do Senado ao Pro~ 
jeto de Lei da Câmara n~ 42, de 1989 
(n~ 3.598/89, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apreseflta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n~ 42, de 1989 (n? 3.598/89, na Casa 
de.origem), que revoga a Lei n~ 7.320, de 
11 de junhc;> de 1985, que "dispõe sobre a 
antecipação

1 
de comemoração de feriados e 

dá outras providências". 
Sala das Reuniões da Comissão~-6 de junho 

de 1990. - Alexandre Costa, Presidente -
Antônio Luiz Maya, Relator - Divaldo Su
ruagy - Pompeu de Sousa. 

ANEXO AO PARECER N•183, DE 1990 

Revoga a Lei n~ 7 .320, de 11 de junho 
de 1985, que "dispõe sobre a antecipação 
de comemoração de feriados, e dá outras 
providências''. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ É revogada a Lei n~ 7.320, de 11 

de junho de 1985, que "dispõe sobre a anteci· 
pação de comemoração de feriados, e. dá ou· 
tras providências". 

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 65, DE 1990 

Regulamenta a profissão de Ortoptista 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É livre o reconhecimento em to
do o território nacional do exercício da profisw 
são de Ortoptista, observado o disposto nesta 
lei. 

Parágrafo único. Ortoptista é o profisS-io~ 
nal, com graduação plena em Ortóptica, obti
da em instituição educacional de nível supe
rior, reconhecida e legalizada pelo governo 
de um país, que o habilite à prática da Ortóp
tica, ou seja, à pesquisa, prevenção, diagnós
tico e tratamento dos distúrbios óculo-sensó· 
rio-motores. 

Art. z~ Para o exercício da atívidade pro
fissional de Ortoptista é necessário preencher 
um dos seguintes requisitos: 

a) possuir diploma expedido por escola de 
Ortóptica de nível superior, reconhecida pe
los órgãos oficiais competentes; 

b) ser habilitado.por escola de Ortóptica 
estrangeira, rec~p.hecida por lei no país de 
origem, com diploma revalidado no Brasil, 
de aoordo com a legislação vigente; 

c) ser portador de certificado expedido pe
la Escola Paulista de Medicina, anterior à 
data do reconhecimento do Curso de Ortóp
tica pelo Conselho Federal de Educação, e 
até a promulgação desta lei; 

d) possuir certificado de curso de Ortóp· 
tica, exisieilte ou e"xtinto, ministrado por cá
tedra de Oftalmologia de escola médica ofi
cial ou reconhecida até a data da promul
gação desta lei; 
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e) deter título de Ortoptista, expedido pe
lo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, até 
o ano de 1988; 

f) mesmo sem possuir diploma, certificado 
ou título, comprovar o exercício da atividade 
de Ortoptista por 5 (cinco) anos·, atraVés. de 
registro específico em carteira de trabalho 
ou como profissionaL autónomo, inscrito no 
Sistema de Previdência e Assistência Social, 
até o'ano de 1988, e obter aprovação em 
prova prática de conhecimentos profissionais 
para esse fim, organizada pelo órgão ao qual 
esta lei entregar a fiscalização da atividade 
profissional de Ortoptista. _ 

Art. 3~ Os cursos de nível superior para 
a formação profissional do Ortoptista te~ão 
seus currículos e duração fixados pelo Conse
lho Federal de Educação. 

§ 1 ~ Os cursos de graduação universitária 
existentes, que ainda não contam com reco
nhecimento legal, deverão solicitá~lo dentro 
de 90 (noventa) dias. a partir da publicação 
desta lei. 

§ 2~ Os cursos que náo formalizarem à 
autoridade competente os seus pedidos de 
reconhecimento, dentro do prazo estabele
cido no parágrafo anterior; estarão proibidos 
de funcionar. 

Art. 4~ São. privativas do Ortoptista as 
seguintes atividades: · 

a) supervisionar, planejar, coordenar e 
executar atividades de identificação, avalia
ção e tratamento das alterações sensório-mo
toras-oculares, por meio de aparelhagem e 
técnicas próprias; - _ 

b) supervisionar, orientar e executar o tra
tamentq ortóptico adequado, a fim de propi
ciar ao indivíduo melhor exercício de suas 
fuqções sensório-motoras-oculares; 

c) formular e elaborar estudo, projeto ou 
pesquisa científica, básica ou aplicada, na 
área da Ortóptica; . 

d) orientar, dirigir, assessorar e prestar 
consultaria a entidades públicas e privadas 
na área da Ortóptica; 

e) realizar perícias e exames, assinar lau
dos técnicõs e pareceres de acordo com o 
currículo efetivamente realizado no âmbito 
da Ortóptica; 

f) colaborar com o médico Oftalmologista 
na execução de exames complementares; 

g) participar de equipes técnico-científicas 
multidisciplinares nas áreas da Educação, da 
Hígiene Visual, da Saúde Pública, da Medi· 
cina Preventiva e outras, responsabilizando
se pelos as~untos de Ortóptica; 

h) miniStrar conhecimentos de Ortóptica 
nos cursos universitários de graduação e pós
graduação de Ortóptica, aos médicos residen
tes em Oftalmologia e residentes em Ortóp
tica, no treinamento e aperfeiçoamento de 
Ortoptistas, e em outros cursos dirigidos a 
áreas afins;' 

i) exercer outras atividades inerentes à sua 
formação universitária e profissional. 

Art. 5" Para o exercício de qualquer das 
atividades relacionadas no art. 49 , de forma 
autónoma ou: em qualquer modalidade de re
lação trabalhista ou empregatícia, será exigí~ 
da, como condição essencial e indispensável, 

a apresentação da carteira de registro profis
sional, prevista nesta lei, emitida pelo órgão 
competente. 

Art. 6? ,Para o exercício de empregos, 
cargos e funções técnicas de Ortóptica na Ad
ministração Pública e nas empresas privadas, 
é obrigatória a condição de Ortoptista, nos 
termos definidos. nestaJei. 

Parágrafo único. A condição de Ortop
tista não dispensa a prestação de concurso, 
quando exigido para proviinento de empre
go, cargo ou função pública ou privada. 

Art. 79 Será necessária·, igualmente, a 
comprovação da condição de Ortoptista na 
prática dos atas de assinatura de contrato, 
termo de posse, inscrição em concurso, paga
mento_ de tributos exigidos para o exercício 
da profissão e desempenho de quaisquer fun
ções a ela inerentes. 
• Art. s~ A habilitação para o exercfcio da 

profissão de Ortoptista será requerida pelos 
interessados que preencherem um~ das con

, dições apresentadas pelo art. z~ao órgão que, 
nos termS'~ _desta lei, ficar responsável pela 
fiscalização da atividade. 

Parágrafo único, É vedado o exercício de 
qualquer uma das atividades privativas do 
Ortoptista aos que, expirado o prazo de 360 
(trezentos e sessenta) dias após a regulamen
tação· desta lei, não apresentarem ao órgão 
fiscalizador da profissão, para regularização 
profissional, documento de habilitação pre-
visto no art, 29 -

Art. 9~' A duração normal do trabalho do 
Ortoptista é de 4 (quatro) horas diárias, per
fazendo 24 (vinte e quatro) horas semanais, 
podendo ser ampliada até 6 (seis) horas diá
rias e 36 (trinta e seis) horas semanais, no 
interesse.do serviço, mediante acordo forma
lizado entre o profissional e a entidade em
pregadora. 

Art. 10. A categoria de Ortoptista é in
iclufda entre os grupos da Confederação Na-
1 cíonal dos Profissionais Liberais, constando 
I do Quadro de Atividades e Profissões, anexo 
à Consolidação das Leis do Trabalho, Decre-

1 tc-Lei nP 5.452, de 1° d~ maio de 1943. 

Art. 11. Ficam criados o Conselho Fede
ral de Ortóptica- CFO, e os Conselhos Re
gionais de Ortóptica - CRO, como órgãos 
de registro profissiqnãl e de fiscalização do 

, exercício da profisSão de Ortoptista. 

Parágrafo únicO. OS 'Conselhos Fedenús 
e Regionais de Ortóptica constituem, em con
junto, autarquia federal, vinculada ao Minis
tério do Trabalho, com personalidade jurí
dica de direito público, autonomia adminis
trativa e financeira. 

Art. 12. O Conselho Federal de Ortóp
tica, com sede e foro em Brasma, Distrito 
Federal e juriSdição em todo o território na
cional, terá as seguintes finalidades e atribui
--çõ~ 

I - exe!Cer "funções normativas, consul
tivas e executivas quanto· ã íQteq)retação e 
aplicação desta lei e à fiscalizaÇão dQ exer-
cício profissional; · 

II - servir como órgão consultivo aos Po~ 
deres Públicos em assuntos relacionados com 
a OrtóPtica; 

III - orientar e organizar a instalação dos 
COnSelhos Regiõn3is· de Ortóptíca, delegar
lhes atriOuições, fiscalizar sua atuação, inclu
sive examinando suas contas; 

IV - supervisionar a fiscalização do exer
cício profissional em todo o território nacio
nal· 
V- acompanhar as atividades dos Conse

lhos Regionais, deliberando sobre quaisquer 
dúvidas ou questões por eles suscitadas e 
orientando-os tecnicamente para o bom de
sempenho de suas atribuições; 
VI- apreciar e. julgar, em última instân

cia, os recursos sobre as deliberações dos 
Conselhos Regionais; 

VII- elaborar e aprovar o seu· Regimento 
Interno, e aprovar aqUeles que irão servir 
aos Conselhos Regionais; 

VIII- fixar o valor das anuidades, taxas, 
emolumentos e multis devidas pelos profis
sionais e empresas aos Conselhos Regionais 
a que estejamjurisdici6nados; 

IX - elaborar o Código de Ética Profis
sional, atuando como Conselho Superior de 
Ética Profissionaf; · 

X - zelar pela dignidade e prestígio da 
profissão e estimular a correção no exercício 
profissional dos Ortoptistas; 
XI- propor alterações na regulamentação 

do exercício da profissão de Oi_toptista, quan
do necessária; 

XII -realizar, periodicamente, congres
sos, simpósios, seminários e Outras reuniões 
de c8.ráter técnico-científico, para debater te
mas e questões relacionadas com a formação 
e a atividade profissiorial dos Ortoptistas, 
bem como para o progresso da Ort6Ptíca; 

XIII - aprovar a sua proposta orçamen
tária e autorizar a abertura de créditos adicio-
nais e operações patrimoriiã.íS; · 

XIV - autorizar o Presidente a adquirir, 
ólÍerar ou alienar bens imóveis; 
·· XV - instituir o rilodelo ·de carteira de 

registro profissional, que habilitará ao exer
cício da profissão e servirá de documento de 
identidade, com fé pública, em todo o teniw 
tório nacional; 

XVI - emitir pareCer conclusivo sobre 
prestação de contas a que esteja obrigado; 
~ XVII- publicar, anualmente, o seu orça
mento e respectivas alterações, os balanços, 
a execução orçamentária e o relatório de suas 
atividades. . _ 

Parágrafo único. O Ç,o~lSeihó Federai ·de 
Ortóptica fixará o número e_ a jurisdição dos 
Conselhos Regíoriaisde O~tóptica. 

Art. 13. O Conselho Feâeral de Ortóp
tica será composto de brasileiros natos ou 
naturalizados que satisfaçam as exigéncias 
desta lei e terá a seguinte constituição: 

a) 7 (sete) membros efetivos, eleitos em 
assembléia constituída por delegados_ eleito
rais de cada Conselho Regional, que elegerão 
2 (dois) deles para seu Presidente e Vice-Pre
sidente, por maioria absoluta de votos; 

b) 7 (sete) membros suplentes, eleitos jun
tamente com os membros efetivos. 
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§ 1" 4 (quatro), pelo menos, dos mem
bros efetivos, assim como dos membros su
plentes, serão necessariamente bacharéis_ em 
Ortóptica. _ . _ 

§ 2~ 0 número de Conselheiros FederaiS 
poderá ser ampliado de mais 2 (dois}, me
diante resolução do próprio Conselho, 

Art. 14. O Conselho Federal de Ortóp
tica será ínstalado no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da publicação do Regulamento 
desta lei. 

Art. 15._ Constitui receita do Conselho 
Federal de Ortóptica: 

a) 25% (vinte e ciiiCo põr cento) da rend3: 
bruta dos ConselhOs Regionais, excetõ-as 
doações, legados e subvenções a eles desti
nados; 

b) doações e legados; 
c) subvenções públicas e privadas; 
d) rendimentos patrimoniais; 
e) rendas_ eventuais. 
ArL 16. Os Conselhos Regionais de Or

tóptica terão as seguintes finalidades e atri
bUições: _- · 

I - efetuar o registro dos profissiOnã.iS e 
expedir a cadeira de registro pr-ofissio-nal, 
mantendo atualizado o cadastro de profis
sionais e pessoas jurídicas que legalmente 
exerçam atividades ortópticas na sua juris
dição; 

II - fiscalizar o exercício da profissão, re
presentando, inclusive, às autoridades com
petentes, sobre fatos dignos de investigação 
sobre os quais não lhes caiba solução final; 

III - cumprir e fazei' Ciim-piir as diSpo
sições desta lei, do Código de Ética Profis
sional, das resoluções e demais normas baixa
das pelo Conselho -Federal, aplicando aos in· 
fratores aS sanções prevíStas; -

IV- julgar reclamações e representações 
escritas acerca dos processos de registro e 
de fiscalização profissional; 

V - atuar como Conselhos Regionais de 
Ética Profissional, conhecendo, processando 
e decidindo os casos de sua competência; 

VI -propor ao Conselho Federal medidas 
ne_cessárias ao aprimoramento dos seus servi
ços e do sístema de fisCalização do exercício 
profissional; 

VII -elaborar, cada_um, o seu Regimento 
Interno, submetendo-o ao CQnselho Federal 
de Ortóptica; 

VIII - aprovar a próposta orçamentária 
e autorizar a abertura de créditos adicionais 
e operações patrimoniais; _ 

IX - autorizar o Presidente a adquirir, 
onerar ou alienar bens imóveis; 

X - arrecadar anuidades_, multas, taxas, 
emolumentos e adotar medidas destinadas à 
efetivação de sua receita, destacando e entre" 
gando ao Conselho Federal as importâncias 
referentes à sua participação legal; 

XI - promover cobrança judicial do que 
lhe for devido, esgotados os meios amigáveis 
para tal; 

XII -- emitir parecer conclusivo sobre 
prestação de contas a que esteja obrigado; 

XIII- publicar, anualmente, o seu orça
mento e respectivas alterações, os balanços, 

a execução orçamentária e o relatório de suas 
atividades. 

Art. 17. Os Conselhos Regionais de Or
tóptica serão constituídos de 7 (sete) mem
bros efetivose de 7 (sete) membros suplentes, 
todos brasileiros natos ou naturalizados, que 
satisfaçam às exigências desta lei, escolhidos 
em eleição direta, que, por sua vez, elegerão 
o seu Presidente e o seu Vice-Presidente, por 
maioria absoluta de votos. 

Art. 18. As receitas dos Conselhos Re
gionais de Ortóptica serão constituídas de: 

a) 75% (setenta e cinco porcento) do total 
da arrecadação das anuidades. taxas, emolu
mentos e multas; 

b) doações e legados; 
c) subvenções públicas e privadas; 
d) rendimentos patrimoniais; 
e) rendas eventuais. 
Art. !9. As receitas dos Conselhos Fede

ral e Regionais de Ortóptica serão aplicadas 
exclusivamente no desenvolvimento de suas 
finalidades e atribuições estabelecidas nesta 
lei. 

Art. 20. Os mandatos dos membros dos 
Conselhos Federal e Regionais de Ortóptica 
serão de 3 (três) anos, permitida a reeleição. 

Parágrafo único. Anualmente, a partir 
do quarto ano da primeira gestão, far-se-á 
a renovação de duas vagas nos ConselhOs Fe
deral e Regionais, sendo que na primeira 
composição desses Conselhos, ficará definido 
que, em cada colegiado de 7 (sete) membros, 
dois deles terão mandato de 1 (um) ano, dois 
de 2 (dois)_anos e três de 3 (três) anos. 

Art. 21. A escolha e investidura dos pri
meiros integrantes do Conselho Federal de 
Ortóptica serão feitas pelo Ministro do Tra
balho, ouvida a Associação Brasileira de Or
tóptica, com aproveitamento somente de Or
toptistas portadores de diploma de nível su· _ 
perior de Ortóptica que estejam no pleno 
exercício da profissão. 

Art. 22. Competirá ao Ministro do Tra
balho baixar as instruções reguladoras das 
eleições do Conselho Federal, a partir do 
quarto ano da primeira gestão, e das eleições 
dos Conselhos Rçgionais, a partir de sua or
ganização. 

Art. 23. Os Conselhos Regionais serão 
instahidos desde que agrupem uln número 
suficiente de_ profissionais, capazes de garan· 
tir o cumPiimento de suas finaiÍdades e a 
sua normalidade administrativa, a critério e 
por ato do Ministro do Trabalho. 

Art. 24. Até que sejam instalados os 
Conselhos Regionais, o registro profissional, 
nos termos desta lei e de seu regulamento, 
será feito no Ministério do Trabalho. -

Parágrafo único. Após o início do funcio
namento dos Conselhos, neles deverão ins
crever-se todos os Ortoptistas, mesmo aque
les já registrados na forma deste artigo. 

Art. 25. O Regulamento desta lei dispo
rá sobre: 

a) a fonte de recursos e a estrutu(a básica 
de serviços necessários ã implantação dos 
Conselhos Federal e Regionais de Ortóptica, 
assim como a fo"rma e o prazo de instalação 
desses últimos; 

b) o exercício do cargo de membro dos 
Conselhos; 

c) a operacionalização do registro e fiscali
zação profissionais; 

d) os direitos e deveres deis profissioriais 
perante os Conselhos Federal e Regionais; 

e) as sanções derivadas de transgressões 
de dispositivos desta lei, bem como o pro
cesso e julgamento dos recursos contra atos 
e decisões dos Conselhos Federal e Regio-
nais; · --

f) outras inatédas-que garantain a plena 
aplicabilidade desta lei. 

Art. 26. Esta lei será regulamentada pe
lo Poder Executivo no prazo de_90 (noventa) 
dias. 

Art. 27 _ Esta lei entra em vigor na data 
da sua publicação. 

Art. 28, Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

"É à luz que OS. olhO-s devem sua existên
cia. Dentre os órgãos dos animais, a luz 
suscitou um que lhe fosse semelhante. Foi 
assim que se formaram os olhos: na luz 
e para ela, a fim de que a luz interna encon· 
trasse a de fora." (Goethe) 

A complexidade progressiva do processo 
civilizatório, principalmente na segunda me
tad_e deste século, propiciou o exercÍcio de 
atividades especializadas, de grande impor· 
tânda e demanda social, que, rapidamente, 
elevaram-se ao nível de ~categoria- profíssio
naL Definida uma nova profissão, surge o 
interesse imediato dos que a praticam e da 
própria sociedade em regulamentá-la. Quan
do essa profissão traduz-se por prática técni
co-cientifiCa e integra o grupo de profissões 
que fazem da preservação da saúde humana 
o seu significado, um obje-tivo,-uma missão, 
essa desejada e necessária regulamentação 
toma um sentido de urgência, considerados 
os riscos que todos podem correr ante a prá
tica de uma atividade não disciplinada, por 
pessoas eventualmente despreparadas para 
ela, sem formação adequada. _ _ 

O Ortoptista é o profíssional paramédiCo, 
de nível superior, que, integrando a equipe 
do Oftalmologista, trabalha no diagnóstico, 
prognóstico e tratamento dos problemas rela
cionados com os distúrbios sensório-motores
oculares. Ele educará o funcionamento ocu
lar integrando-o aos seus sistemas físico e psí
quico, proporcionando assim, ao paciente, 
maior percepção visual, conforto e autocon
'iança. Atividade específica e tecnicamente 
distinta da função dos médicos Oftalmolo
gistas, os Ortoptistas se ocupam das anoma
lias da visão uni e binoculares, utilizando-se 
de aparelhagem complexa, de precisão, para 
tratá-las e corrigi-las, o que exige alto grau 
de preparo técnico aos que lidam com ela. 
Em síntese, podemos conceituar o Ortoptista 
como "o fisioterapeuta_da visão", aquele que 
irá corrigir os- desvios oculares. 

Basicamente, o tratamento ortóptico é um 
processo de. treinamento mental, pelo qual 
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os centros mais altos do cérebro, que se rela
cionam corn a visão, são educados para fun
cionar coordenada e eficientemente. O trata
mento não visa primordialmente_ à cura do 
desvio ocular. A sua função essencial é esti
mular e restaurar as funções binoculares nor
mais. Certos tipos de estrabismo podem ser 
tratados por meio de "exercícios criados pela 
Ortóptica, associados e/ou outros recurSos; 
outros necessitam de uma cirurgia, e, nesses 
casos. o resultado é muitas vezes mais satisfa
tório se a cirurgia for associada ao tratamento 
ortóptico. 

De todas as profissões suplementares à Me
dicina, nenhUma trabalha em tão íntima coo
peração com o médico do que a ortoptista 
que, em adição às suas funç6es específicas, 
também realiza uma função extremamente 
útil e indispensável no tratamento: a de inter
lígação entre o paciente, os familiares e o 
médico. Em todo o inundo é reconhecida, 
como de imprescindível valor, a cooperação 
entre Q médico Oftalmologista e o Ortoptista, 
para um melhor e mais completo atendimen- · 
to ao paciente portador de distúrbio da visão 
uni e binocular. 

É amplo e diversificado o trabalho do Or
toptista numa éiínica de Ort6ptiCa e em uni
dades médicas e oftalmológicas. Ele atua nas 
clínicas de oftalmologia geral e geriátrica 
(glaucoma), nas de lentes de cantata e para 
deficientes físico-mentais~ nos centros para 
deficientes visuais (avaliação e assistência na 
reabilitação) e nos centros pediátricos (inves
tigação e tratamento precoces); nos labora
tórios de pesquisas eletrodiagnósticas (EOG, 
ERG, EMG, ENG, POE e testes de veloci
dade sacádica); na utilização de métodos de 
pesquisa com ultra-som; e na instrumentação 
cirúrgica em estrabismo. A tua, ainda, nos 
programas de profilaxia dos problemas vi
suais nos setores da Educação~ Higiene Vi
sual e Saúde Pública. Na Educação, esclare
cendo os professores quanto ao uso racional 
da visão dos alunados. As dificuldades visuais 
do estudantado brasileiro tem -comprovada~ 
mente provocado altos índices de reprovação 
e evasão escolar, a despeito, muitas vezes, 
da potencialidade intelectual do aluno e da 
instrução adequada. Assim, o Ortoptista ia~ 
tegra equipes multidisciplinares de investiga
ção de problemas de aprendizagem no ensino. 
formal e profissional. Na área da Higiene Vi· 
suai e da Saúde Pública, o Ortoptista atua 
como membro de equipes de saúde da comu
nidade (medicina preventiva), orientando a 
sociedade quanto ao uso correto dos olhos, 
prevenindo as disfunções visuai!l responsáveis 
por acidentes de trabalho, no trânsito, doen
ças e deficiências várias. Participa, também 
com seu conhecimento e experiência, fome· 
ce:ado dados para a elaboração das estatís
ticas e diagnósticos sobre .A,Saúde da popula
ção. Enfim, os Ortoptista'r'educam o funcio
namento visual nos índivíduos portadores de 
desequilíbrios visuais, procurando reintegrá
los. com saúde, às suas atividades cotidianas 
e profissionais. 

No Brasil, há décadas, vêm sendo minis
trados em faculdades e escolas de Medicina 

oficiais ou oficialmente reconhecidas cursos 
de brtóptica, que já formaram milhares de 
profissionais brasileiros e estrangeiros. 
Atualmente, existem dois cursos_ de Ortóp· 
tica reconhecído!> pelo Conselho Federal de 
Educação, funcionando na Escola Paulista de 
Medicina (São Paulo, SP), e no Instituto Bra· 
sileiro de _Medicina da Reabilitação (Centro 
de Reabilitação do Rio de Janeiro, RJ) e 
o curso da Faculdade. de Medicina de Belo 
Horizonte (UFMG) em processo de regula~ 
mentação. Antes, ministraram cursos de Or~ 
tóptica as F'3cufdades de Medicina da Uni ver· 
~idade de São Paulo (Hospital das Clínicas, 
USP); de Ribeirão Preto (USP); do Recife 
(UFPe); de Porto Alegre (UFRS); a Facul
dade Fluminense de Medicina (UFF, Nite
rói); e a faculdade de Medicina da Univer
sidade Gama Fi1ho (Rio de Janeiro, RJ). On
ze bolsistas estrangeiros formaram-se na Es· 
cola Paulista de Medicina e muitos .Profis
sionais egressos" desses cursos atuam nos 
EUA, Itália e América Latina. 

Hoje, mais de 500 ortoptistas exercem a 
profissão em todã.s as capitais e em mais cin~ 
qüenta cidades brasileiras. Esses profissio
nais estão reunidos e organizados na Associa
ção Brasil e ria de Ortóptica-ABO- criada 
em 1952. consü:lerada de utilidade pública 
desde 1960, órgão representativo da classe 
com sede na cidade de_ Sffi.o~ Paulo. A ABO 
tem como finalidade principal defender os 
interesses da classe, buscando a excelência 
de sua atuação. Para iss-o. realiza regular
mente. eventos dentíficos de alto nível e' des
de 1969, edita uma revista científica. A ABO 
é membro da "lntemational Orthoptic Asso
ciation" I.O.A. e da "lntemationaJ Strabo
logical Association'' -I.S.A .• e dois de seus 
membros integram o "Coucil of Manage
ment''(juntamente com mais treze países) e 
tem assento no "Scientific Commitee'", am
bos órgá~s da I.O.A. 

Há, pois, um setor profissional bem defini
do, onde o Ortoptista exerce a sua atividade 
especializada. Esses profissionais, cidadãos 
brasileiros querem regulan_1entar a sua profis· 
são, têm direito a isso e estão certos de que 
precisam de garantias legais idênticas àquelas 
com que contatn milhares de patrícios que, 
como eles trabalham na área de saúde, abri
gados, cada qual, sob legislação própria. To
das as outras profissões paramédicas já estão 
regulamentadas no Brasil; a Enfermagem, a 
Fonoaudiologia, a Fisioterapia, a Terapia 
Ocupacional e a Nutrição. A profissão de 
Ortoptista é regulamentada, há anos, em 
muitos países, como a Inglaterra, França, Co
lômbia, Japão, Holanda, Bélgica, Estados 
Unidos, Iugoslávia, Canadá, Austrália, A~e
manha, Suécia, Nova Zelândia, Dinamarca, 
África do Sul, Suíça, Noruega, Áustria, entre 
outros. 

O presente Projeto de Lei regulamenta a 
profissão de Ortoptista, velho anseio da clas
se, cria o Cortselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Ortóptica, estabelecendo suas 
finalidades, atríbuiçóes e receitas para fun-

cionamento, como órgãos de registro profis
sional e fiscalização da profissão. A proposta 
corrige um grave e insistente erro técnico que
habira as legislações regulamentadoras de 
profissões nos últimos quinze anos: fazer da 
lei um instrumento extenso e infindo, abrigo 
para minudências e de modi operandi ligados 
ao funcionamento dos conselhos profissio· 
nais; e por outro lado, reedita, no regula
mento da lei, tudo que já se estabeleceu 
na lei. Ocorria uma inversão das matérias 
quanto aos continentes da lei e do regula
mento, dispondo-se matéria de regulamento 
na leihe vice-versa. O Projeto põe fim a esse 
desvario legislativo e sinaliza já para o Poder 
Executivo sobre quais os temas a serem trata
dos no Regulamento, qtie deverá nascer na· 
forma de Decreto, visando à plena aplicabi
lidade e eficácia da lei agora projetada. 

Este Projeto de Lei foi construído a partir 
de contribuição a nós oferecida pela Associa
ção Brasileira de Ortóptica, que a· elaborou 
com base em diversos estudos e discussões 
entre os profissionais, em definições da Asso· 
ciação Internacional de Ortóptica, na expe· 
riência de outros países, e, principalmente, 
nas realídades do País e da profissão-entre 
nós. ldentificado com as nobres e superiores 
aspirações da classe no sentido de tutelar-se 
pela boa ética, pela proteção à saúde humana 
e pelo desc~!jo de servir à sociedade, com ho
nestidade e competência, pelo bem-estar da 
nossa gente, é que ofereço esta Proposta aos 
membros do Congresso N acíonal, confiante 
no exame Sábio e equilibrado, e conseqüente 
aprovação por parte.dos seus membros. Sena
dores e Deputados concluirão que a Proposta 
é justa e oportuníssima e traz, com a regula
mentação de uma profissão que convive com 
a saúde e á vida humana, notáveis benefícios 
sociais para a pop~lação,Jato que,_ por si só, 
já justifíca a s'ua apresentação e dignifica o 
nosso trabalho Jegiferante e político. 

Sala das S~ssões, 6 de junho de 1990. -
Senador Maurício Corrêa. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, 
DE !• DE MAIO DE !943 

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Art. 577. O quadro de atividades e pro
fissões em vigor fixará o plano básico do en~ 
quadramento sindical. 
...................................... " ................. -; 

ANEXO 
Quadro a que se refere o art. 577 da 
Consolidação das Leis do Trabalho 

................................................... :.-; 

Confederação Nacional das 
ProfiSSÕeS Liberais 

Grupos 

1?- Advogados. 
2~'- Médicos. 
3? - Odontologistas. 
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49 - Médicos Veterinários. 
5~'- Farmacêuticos. 
6~- Engenheiros (civis, de minas, mecâ

nicos, eletricístas, industriais, arquitet_os e 
agrônomos). 

7"'- Químicos (químicos industriais, q_uí: 
micos industriais agrícolas e engenheiros quí
micos. 

89- Parteiros. 
9"' - Economistas. 
10~- Atuários. 
11 ~ --Contabilistas. 
129 - Professores (privados), 
13~- Escritores. 
14~-Autores teatrais. 
15°- Compositores artísticos, mUsicais e 

plásticos. 
16n --Assistentes· sociais. 
17~'- Jornalistas. 
18~- Protéticos dentários. 
19? - Bibliotecários. 
20~ - EstatístlcOs. 
21°- Técnico de Administração. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminath•a.) 

REQUERIMENTOS 

REQUERIMENTO N• 139, DE 1990 

Sr. Presidenre: 
SolicitO, rios terrilos regimentais, a transw 

crição nos Anais desta Casa, da matéria df: 
autoria do Excelentíssimo Sr. senador 1orie 
Konder Bomhausen, intitulada "Reeleição 
não é crime", publicada no jornal Folha de 
S. Paulo de 25 de maio do corrente ano. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. -
Senador Juthay Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 140, DE !990 

Senhor Presidente: 
Solicito a devida licença para me ausentar 

dos trabalhos da Casa_ no perfodo compreen-

dido entre 5 e 8 de junho do corrente ano, 
para, atendendo a convite do Excelentíssmo 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado da Bahia, participar da sessão es
p~ciaL em comemoração ao Dia Mundial d() 
meio Ambiente e assuntos referentes ao com
bate e erradicação do tabagismo, na quali
dade de Presidente do Grupo Assessor para 
o controle dO Tabagismo no Brasil, órgão 
téciiko do Ministério- da Saúde. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1990. -
Senador Lourh_'al Baptista. 

COMUNICAÇÕES 
DA PRESIDÊNCIA 

A Pres~~ência _comunica ao -plenário que 
esgotou-se em 4 do corrente o prazo previsto 
no art. 91, § 4~ do Regimento lnterno, sem· 
qUe tenha sido !nterposto recurso no sentido 
de inclusão em ordem do dia, das seguintes 
matérias: _ __ _ 
· -Projeto de Lei do Senado n" 295, .de. 
1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que dispõe sobre as cédulas eleitorais 
paia as eleições de 1990 e dá outra.<> provi-
dências; e --- ---

-Projeto de Lei do Senado n" 331, de 
1989, de autoria do Senador Mauro Rene
vides~ que fixa prazo para domicílio eleitoral 
nas Eleições de 1990. 

--As matérias foram apreciadas conclusiva
mente pela Comissão de Constituição, JuSti_ça 
e Cidadania. Tendo s_idQ aprovadas, serão 
despachadas ã Câmara dos Deputados. 

A Presidência recebeu, do Governador do 
Estado de São Paulo, o Ofício no S/21 de 
1990 (n~ 5190, na origem), solicitando nos ter
mos da resolução no 94, de 1989, a contra
tação de operação de crédito externo no valor 
de DM 23,0 milhões (vinte e três milhões 
de marcos alemães), a ser firmada entre a 
CESP - Companhia Energética de São Pau
lo e o ansaldo GIE SPA., de Milão -Itália. 

A matéria será despachada a Comissão de 
Assuntos Econômkos. 

(*) PORTARIA N• 2, DE 19?0 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 
283 do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, e tendo_ em vista o disposto 
no art. 574 § 1~. do mesmo Regulamento, 
resolve: 

Designar José Jabre Baroud, Analista Le~ 
gislativo, Antônio Carlos Ferro Costa, Ana
lista Legislativo, e Doracy Carvalho Reis, 
Analista Legislativo, para, sob a presidência 
do primeiro._ integrarem Comissão de Sindi
cância incumbida de apurar os fatos cons
tantes dos Processos n?~ 016682/89-0, 
016698/89-4 e 000445/90-8. 

Senado Federal, 6 de março de 1990. 
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

PORTARIA N• 10, DE 1990 

O Diretor-Geral do Senado Federal; no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 
283 do regulamento Administrativo do Sena
do Federal, e tendo em vista o disposto no 
artigo 574, parágrafo 1~. do mesmo Regula
mento: resolve: 

Designar José Benício Tavares da Cunha 
Mello, Assessor Legislativo, Alaylson Ribei
ro Pereirat Assessor Legislativo e GoytRca.i 
Brasonio Pedroso Alburquerque ,_ Analista 
Legislativo, para, sob a presidência do pri
meiro, integrarem Comissão de Sindicância 
incumbida de apurar os fatos constantes do 
Processo 1t' 005159/90~3. 

Senado Federal, 4 de junho de 1990. --
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

("')Republicada por haver ~afdo com incorreç.!io no DCN. 
Seção II, de 9·3·90 . 

• 
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SENADO FEDERAL 

1.- ATADA 70•SESSÃO,EM7DEJU· 
NHODE 1990 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem dó Senhor Presiden
te da República 

Submetendo à deliberação do Senado 
Federal a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento _depende de sua 
Prévia aquiescência: 

-N' 133/90 (n" 459/90, na origem), re· 
ferente à escolha do Dr. Marco Aurélio 
Giacomini, Juiz Togado do Tribunal Re
gional do Trab~lho da 1.0" Regiã,_o, para 
compor o Tribunal$uperior-do Trabalho. 

1.2.2- Mensagem do Governador do 
Distrito Federal 

-N' 82/90-DF (n• 55/90-GAG, na orí· 
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Federal o Projeto de Lei do DF n" 
34/90,que de~afeta área pública.e autroiza 
permuta. 
-N~ 83/90-DF (nv 56190, na origem), 

reStituindo autógrafos de projeto de lei 
sancionado. 

1.2.3- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Subemendas de Plenário oferecidas 

ao Substitutivo ao Projeto de Resolução 
n"' 184/88, que dispõe sobre o funciona
mento do Pecúlio-do Senado Federal e 
dá outras providéncias. 

-Emendas de Plenário e Substitutivo 
ao Projeto de Resolução n? 184/88, que 
dispõe sobre o funcionamento do Pecúlio 
dos Servidores do Senado Federal e dá 
outras providências. 

1.2.4- Comunicação da Presidê~Cia 

SUMÁRIO 
-Prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Lei do DF nv .34/90, lido 
anteriormente. 

1.2.5- Leit~r~ d_e projet.o 

-Projeto de Lei do DF nv 35/90, de 
autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
dispõe sobre o fornecimento gratuito de 
uniformes escolares. _ ' 

1.2.6 - Leitura de _proposta 

....:.. -Proposta de Emenda à Constituição 
n~ 2/90, que suspende a aplicação do art. 
62 e altera o § z~ do art. 64 da Constituição 
Federal. 

1.2.7- Requerimentos 

- N~ 141/90, de autoria do Senador 
Mata Machado,.solicitando ao Poder Exe
cutivo, informações que esclareçam as 
causas da reedição da Medida Provisória 
n~ 185 (Medida Provisória n~ 190). -
-N~_142J90, de urgência para o Projeto 

de Lei do Senado n" 64/90, que prorroga 
o prazo de vencimento do registro provi
sório de partidos políticos com represen
tação parlamentar, federal ou estadual. 

- N9 143/90, de autoria do Senador 
João Lobo, encaminhando atestados mé
dicos, referente a faltas às sessões nos pe
ríodos de 16 a 27-4-90 e de 15 a 30·5·90. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n~ 
132/90 (n• 457/90, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República comu
nica que se ausenta do País, no período 
de 6 a 11 do corrente. 

-Término do prazo para interPosição 
de recurso no sentido de inclusão, em Or
dem do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
n9 301/89, que transfere para o domínio 
do Distrito Federal os imóveis que inen-

ciona, apreciado conclusivamente pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cida~ 
dania. 

1.2.9- Apreciação de matéria 

-Requerimento n~ 140/90, lido na reu
nião de ontem, de autoria do Senador 
Lourival Baptista, solicitai1do licença pa
ra ausentar-se dos trabalhos da Casa, no 
período de 5 a_S do corrente. Aprovado. 

1.2.]0- Discursos do Expediente 

SENADOR POMPEU DE SOUSA, 
explicação pessoal - RetífiCando notícia 
publicada em matutino desta Capitãl, na 
qual S. Ex• teria se- reCusado a abrir à.· 
Sessão do Senado alegando a inexistência 
de número. 

SENADOR JAMIL HADDAD, pela 
ordem - Soliciiai:tdo da Mesa a entrega 
aos Srs .. Senadores de cópias de sua deci
são sobre o cumprimento da disposto no 
art. 216, § 1? do Regimento Interno, com 
relação à Ministra de Estado da Econo
.g:úa, Fazenda e Planejamento, Dr" Zélia 
Maria Cardoso de Mello. 

O SR. PRESIDENTE --, Resposta à 
solicitação do Senador Jamil Haddad. 

SENADOR MÁRIO MAIA - "Dia 
do Meio Ambiente". 

SENADOR LEITE CHAVES-ln· 
clusão nos Estatutos do PMDB da candi
datura nata. 

SENADOR NELSON WEDEKIN
TtansC!iÇãõ -do artigo "O Escândalo do 
Alcool" do jpma_lista Moacir Pereira. 

SENADOR MAURO BENEVI· 
DES -Homenagem de pesar pelo faleci
mento do Sr. Raimundo Elísio Frota 
Aguiar. 

SENADOR MARCO MACIEL- Pa· 
lestra feita põr S. Ex~ à Escola Superior 
de Guerra, sobre o tema "As Relações 
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PASSOS PORTO 
D1retor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor E)l[ecutivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Dlretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
D•retor Adjunto 

Executivo-Legislativo à luz da Constitui
ção". - - -

SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FER
REIRA- Homenagem de pesar pelo fa· 
lecimento do Sr. Geraldo Pereira. 

SENADOR CARLOS DE'CARLI
A questão ambiental no País. 

SENADOR ODACIR SOARES
Semana do meio ambiente. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA
Necessidade de uma política regional pa· 

ra o Centro-Norte do País. 
1.3-0RDEM DO DIA 
Continuação do debate sobre o cumpri· 

me·nto do disposto no art. "216, § 1~ do 
Regimento Interno, com relação à Minis· 
tra de Estado da Economia., Fazenda e 
Planejamento, Dr" Zélia Maria CardOso 
de Meno. Aprovada a proposta acordada 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁACO 00 SENADO RDEIIAI. 

Df.tiiiO 00 CONGIIEUO MACIOIIAL 
Impresso sob • te$pansab•II.:Mcte doi Meu dO Sena;do Fttder•l 

ASSINATURAS 

Semestral . ····································-·············~··..,_-Cr$1.069,00 

T11agem 2.200-exemplates. 

pelas Lideranças, após fala explicativa da 
- Presidência, ~nd_o usado da palavra os 

SrS . .Jarilíl Haddad, Jutahy Magalháes, Jow 
.sé Ignádo Ferreira, Roberto Campos, 
Fernando Henrique Cardoso. Pompeu de 
Sousa, Maurícto Corrêa, José Paulo Biso! 
e Odacir Soares. 

1.3.1 - Comunicação da Presidência 

Con....,ocaç.ão de sessão conjunta, a reali~ 
zar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com 
O~~em do Dia que- designã. 

1.3.2 -- Matérias apreciadas após a Or~ 
dem do Dia 

-Requerimentos n9' 142 e 143/90, li
dos no Expediente da presente sesgjo. 
Aprovados. 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão. 

IA-ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÃO 
-Ata da 52• Se-ssão, re;~Jizada em 

14-5-90 

3- DIRETOR-GERAL DO SENADO 
FEDERAL 

Extrato de Contrato n9 23/90 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE_ 
PARTIDOS 

6- COMPÔSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 70~ Sessão, em 7 de junho de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa e Diva/do Suruagy 

ASI4HORASE20M!NUTOS,ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor 
Júnior -Carlos De'Cai'li - Aureo Mello 
- Odacir Soares ~ Ronaldo Aragão -João 
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passa
rinho- Moisés Ab.rão - Carlos PatrOcínio 
- Antonio Luiz Maya - João Castelo -
Alexandre Costa - Edis-on Lobão - João 
Lobo - Chagas Rodrigues - Hugo Napo
leão -Afonso Sancho- Cid Sabóia de Car
valho-Mauro Benevides- Raimundo Lira 
-Marco Maciel - Ney Maranhão - Man
sueto de Lavor- Joáo Lyra - Divaldo Su
ruagy - Francisco Rollemberg - Lourival 
Baptista -Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar 
- José Ignácio Ferreira - Gerson Cama{a 
-João Calmon -Afonso Arinos - Jamil 
Haddad -Nelson Carneiro - Mata Macha
do - Alfredo Campos- Ronan Tito -Se
vero GomeS- Fernando Henrique Cardoso 

-Mauro Borges - Irapuan Costa Junior 
- Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa -
Meira Filho- Roberto Campos- Lourem· 
berg Nunes Rocha - Márcio Lacerda -
Mendes. Can-a1e - Rachid Saldanha Derzi 
-Wilson Martins- Leite Chaves- Affon
so Camargo -José Richa-Dirceu Carneiro 
- Alberto Hoffmann - José Paulo Bisol 
-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 61 Srs. Senadores. Havendo número regi~ 
meníã.I, declaro aberta a sessão. 

Sob_a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~· Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE -DÁ REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a es~ 
colha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de ~ua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N· Ü3, DE 1990 
(N' 459190, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado FedeLal: 

Nos termos do § lÇ>, in rme, do artigolll 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências o nome 
do Doutor Marco Aurélio Giacomini, Juiz 
Togado do Tribunal Regional do Trabalho 
da 10~. Região, com sede em Brasília-DF, 
para compor o Tribunal Superior do Traba
lho, na vaga reservada à magistratura traba-
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lhista, decorrente da aposentadoria do Minis
tro Luiz Philipe Vieira de Mello. 

Os méritos do indicado, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho desse eleva
do cargo, constam do anexo "curriculum vi-
tae". -

Brasília, 6 de julho de 1990.- Fe~~~do 
Collor. 

"CURICULUM VITAE" 

1. Dados Pessoais: 
Nome: Marco Aurélio Giacomini 
Endereço: SQS 216 -Bloco "A" apt" 605 

- Brasilia-DF 
Telefone: 244.6731 
Data do Nascimento: 16 de maio de 1942 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Juiz de Fora- MG 
Filíação: Emilio Agostinho e Leonídia 

Odete Giacomini 
Identidade: N~ 011- TRT to• Região, expe-

dida em 15 -7-83 -
Estado Civil: Casado. 
Profissão; Juiz do Trabalho. 

2. Cursos: . 
2.1. --:Bacharel em Direito formado pela 

Faculdade de Direito da Universidade Fede
ral de Juiz de Fora, MG, no ano de 1966; 

2.2. Técnico em Administração formado 
pela Faculdade de Ciências Contábeis e Ad
ministrativas Machado Sobrinho, Juiz de Fo
ra, no ano de 1970. 
3. Atividades Escolares: 

3.1. Monitor da Cadeira de Dir'etO Co
mercial da Faculdade de Direito da Univer
sidade Federal de Juiz de Fora- MG, no 
ano de 1965; 

3.2. Orador da turma de Técnic-oS em 
Administração da Faculdade de_ Ciências 
Contábeis e Administrativas MaChado Sobri
nho, Juiz de ~ora- MG, nO ã.no de 1970. 
4. Atividades Profissionais: 

4.1. Advogado trabalhista no período de 
1966 a 1975; 

4.2._ Diretor do Departamento de Rela
ções Industriais da Fábrica de Fiação e Tece
lagem Santa Cruz em Juiz de Fora- MG. 
5. Magistratura: 

5.1. Aprovado em Concurso Público pa
ra o cargo de Juiz do Trabalho Substituto 
do T.ribunal Regional do Trabalho da Ter
ceira Região, em 1972; 

5 .2. Promovido por merecimento para 
Juiz do Trabalho Presidente da Junta de Con
ciliação e Julgamento de Poços de Caldas, 
MG, em 1979, de cuja instalação participou; 

5.3. Removido, a pedido, para a 1~ Junta 
de Conciliação e Julgamento de Brasília, DF. 

5.4. Promovido, por merecimento; para 
o cargo de Juiz Togado do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1~ Região, consoante Decre~ 
to publicado no Diário OfiCial de 18-10.85; 

5.5: . C~v?cado, à ll:nanimidade, para 
subsUtu1r Mmtstro do Tnbunal Superior do 
Trabalho em setembro de 1989, convocação 
esta que ainda perdura; 

5.6. Escolhido, à unanimidade, para inte
grar l~s~a tríplice para pree!lchimento de vaga 
de Mimstro Togado do Tnbunal Superior do 

Trabalho, integrando, como miis votado, o 
primeüO-JUgar da Hsta. 
6~ EDtldades:- -------

6.1. Vice~Presidente da Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 10~ R~gião, 
1983/1985; . 

6.2. Membro da Comissão da Revista do 
Tribunal Regional do Trabalho da 10• Re
gião. 1982/83. 1984/85 e 1986/87; 
7. Magistério: 

7 .1. Proferiu cursos de Legislação Traba
lhista, Relações Humanas no Trabalho e Ad~ 
ministração de Pessoal no Senac e no Sesi 
em Juiz de Fora- MG; 

7.2. ProferiU aulas de Direito do Traba
Tlio e Processo do Trabalho na Faculdade de 
Direito dó Espíi'ito" Santo" dO Pinhal, SP, co-
mo professor convidado; , 

7 .3. Proferiu aulas de Direito do Traba
l!J.o em Cursos de Especialização na Facul
dade de Direito -do Sul de Minas - MG; 

7.4. Lecionou Direito Processual do Tra
balho na Associação de Ensino Unificado do 
DF- AEUDF, cOmo professor contratado; 

7.5~ Lecíonou Direito Processual do Tra
balho em diversos cursos para bacharéis em 
direito realizados em Brasília-DF. 
8. Congressos: 

8.1. Participante da VI Convenção Na
cional de Administradores de Pessoal, reali
zada em Salvador- BA, em 1973; 

8.2. Participante do I Encontro de Magis
trados do Trabalho da Terceira Região, em 
Belo Horizonte- MG, em 1977; 

8.3_ Participante do I Encontro Nacional 
da Justiça do Trabalho - Forum Ministro 
Renato MachadO -em Brasnia-DF, em 
1978; 

8.4. Participante do Simpósio sobre Esta
bilidade, FGTS e Política Sindical realizado 
na Cãma~a dos Deputados effi Brasília, em 
1980; 

. 8.5. PartiCiPante do -Congresso Jurídico -
ComemorativO do 40~ Aniversário de Instala
ção da Justiça do Trabalho Brasileira, em 
Brasília, em 1981; 

8.6. Participante como Relator de Tese 
no I Encontro de Advogados Trabalhistas do 
Distrito Federal, em 1981; 

8.7. Participou como COordenador do IV 
Seminário de Estudos Jurídicos de Poços de 
Caldas-MG, em 1981; 

8.8. Participante do II Encontro de Juízes 
do TrabalhO da Sexta Região -PE, em 1984; 

8.9. Participarüe do!'TRIAAT realizado 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da Déci~ 
ma Região e Associação dos Advogados TraM 
balhistas do Distrito Federal, com apresen
tação do Trabalho "Petição Inicial- Indefe
rimeõ.to'' e, como debatedor no trabalho 
"Embargos Declaratór'ios- Multa - lnfra
ção Disciplinar do Advogado", em 1984; · 

8.10. Participante das Jornadas Ibero-a
mericanas de Direito do Trabalho, em AraM 
cajú- SE, em 1988. 

Brasnia, 31 de maio de 1990. - Marco 
Aurélio Giacomini. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

- DO GOVERNADOR DO 
DISTRITO FEDERAL 

Nos seguintes tennos: 

MENSAGEM N• 82, DE 1990-DF 
(N• 55/90-GA!}, na o~m) 

Brasília, 17 de maio de 1990 
Senhor Presidente: 
Com fundamento no arl:igo zo da Resoluç~o 

n~ 157!88, do Senado Federal, tenho a honra 
de submeter o Projeto de Lei anexo, que 
"desafeta área pública e autoriza· pe·n'rluta", 
à elevada apreciação dessa Casa. 

A propositura objetiva desafetar área pú
blica situada entre os lotes 2/5 e 2/8, Trecho 
2, no ~SetOi de Clubes Esportivos Sr.il, RA-1,
autonzando, do mesmo passo, permutar a 
área desafetada por outra de extensão equi
valente, contígua ao lote 2/8, de propriedade 
da Associação Atlética Banc·o do Brasil. 

Oportuno esclarecer que a área a ser desa
fetada e dada em permuta, medindo aproxi
madamente 50m2 (cinqüenta metros quadra
dos), situa-se entre dois lotes de propriedade 
da Associação Atlética Banco do Brasil {lotes 
215 e 2/8), cujO remembramento interessa 
àquela entidade. 

Apreciando a matéria, o Conselho de Ar
quitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, 
através da Resolução n9 79/88, homologada 
pelo Decreto n9 11.225, de 29 de agosto de 
1988, aprovou o remenibramento com a in
corporação da área pública, mediante permu
ta por área equivalente, contígua ao lote 2/8. 

J:: importante ressaltar que o deslocamento -
da área pública sobredita, ao teor de manifes
tação. dos órgãos técnicos deste Governo e 
segundo entendimento do Cauma, não acar
retará qualquer prejuízo a-o traçado urbano 
ou ao sistema viário, enexistindo, assím, 
qualquer óbice a efetivação. 

Petas razões expostas, encareço a aprova
ção do presente Projeto de Lei. 

Ao ensejo, renovo a VOssa Excelência pro
testos de alto preço. --Wanderley Vallim 
da Silva, Governador enl exerclcio. 

PROJEtO DE LEI DO DF 
N• 34, DE 1990 

Desafeta área pública e autoriza per
muta. 

O Senado Fed_eral decreta: 
Art. 19 É_ desafetada de sua primitiva 

destinação, passando a integrar o património 
disponível do Distrito Federal, a área pública 
situada entre os lotes 2/5 e 2/8, Trecho 2, 
do Setor de Clubes Esportivos Sul, RA-I. 

Art. 2? É o Distrito Federal autoriza
do a permutar a área desafetada nos termos 
desta lei por área contígua ao lote 2/8 a que 
se refere o artigo 1?, de extensão equivalente, 
de propriedade da Associação Atlética Banco 
do Brasil. 

Art, 39 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogain-se as disposições em 
contrário. 

(A CQmisstü} do Distrito Federal.) 
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Restituindo autógrafos do projeto de lei san~ 
cio nado: 

N• 83/90-DF (n• 56/2(), na origem), de 5 
do corrente, relativa ao -~rojeto de Lei do 
DF n~ 10, de -1990, -que dispõe sobre o apro
veitamento, no' Distrito Federal, de servido
res requisitados, e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n~ 105, 
de 4 de junho de 1990.) 

PARECERES 

PARECERES N' 184 e 185, DE 1990 

Sobre as Subemendas de Plenário ofe· 
recidas ao Substitutivo ao Projeto de Re· 
solução n' 184/88 que "dispõe sobre o 
funcionamento do Pecúlio do Senado Fe
deral e dá outras providências". 

PARECER N• 184, DE 1990 

(Da Comissão de -constituiçãÕ e Justiçil) _, 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O Projeto de ResoluÇãon"-Ü~4~ de 1988, 
de autoria da Comissão Diretora, após minu~ 
cioso exame e ausculta de muHos participan~ 
tes, resultou no texto do Substitutivo que 
apresentamos. 

Naquela -oportunidade, o ilustre Senador 
Fernando Henrique Cardoso ofereceu 3 
(três) Subcrmendas de Plenário __ ao Substitu~ 
tivo aprovado por esta Comissão. 

Ao analisarmos_ ãS contribuições do emi
nente Senador observamos a necessidade de 
realizar alterações no Substitutivo para aper
feiçoá-lo e acolher parte das Subemendas. 

1- Relatório e parecer sobre as subemen
das de plenário 

1.1 A Subemenda n~'01 pode ser assim de
composta: 

1.1.1 ~Retirar da Assembléia Geral a 
competência para dispor sobre a manutenção 
ou a dissolução do Pecúlio, cabendo-lhe ape~ 
nas formular propostas sobre o assunto. 

Nosso parecer ·é pela rejeição, mantendo 
o texto do Substitutivo, que dá esses poderes 
à Assembléia Geral, órgão soberãno para as
sumir responsabilidades em relação ao Pecú
lio. Para maior segurança das de_cisões da As
sembléia apresentamos Subemenda de Rela
tor categorizando o quorum de acordo com 
o grau de importância das decisões decor
rentes das competências da -AsSelnbléia Ge
ral. 

1.1.2- Impedir a vedação de reeleição 
dos membros dos colegiados. 

Nosso parecer é pela rejeição, mantendo 
o texto do Substitutivo, que objetiva vedar 
a reeleição para o período subseqüente, ga
rantindo, assim, o rodízio administrativo dos 
colegiad?S a cada 2 (dois) anQs, evitando a 
perpetuação de vícios de gerências e o_ uso 
da máquina do Pecúlio em campanhas para 
reeleição de seus membros. _ 

1.1.3 -Eliminar a exigência de quorum 
de maioria dos participantes para as decisões 
da Assembléia. 

Nosso parecer é pelo acatamento, em par
te. Apresentamos Subemenda de Relator fi-

xando dois tipos de exigências: quorum de 
maioria absoluta dos participantes para as de
cisões fundamentais ã sobrevivência do Pecú
lio e_qiiorum de maioria -dos presentes à As
sembléia para aquelas decisões de caráter ad
ministrativo, típicas de sua rotina gerencial. 

1.1.4- Evitar a possibilidade de a Assem
bléia alterar o atual Pecúlio ou criar outros 
benefícios. -

Nosso parecer é pela rejeição, mantendo 
_o_texto do Substitutivo. Entendemos que os 
participantes do Pecúlio podem manifestar-se 
soberan~ente em seu próprio benefício, 
desde que mformados corretamente sobre as 
vantagens e desvantagens das modificações 
pretendidas. Elaboramos Subemenda de Re
lator acrescentando ao Substitutivo a exigên
cia de ouvir o Conselho Curador e de quorum 
de maioria absoluta dos participantes para 
detetrninadas deliberações. 

1.1.5 -:-Incluir como competência da As
sembléia: "deliberar sobre" ao invés de 
:·aprovar" qualquer compromisso que impH
q~e ónus ou variação patrimonial não pre
VIsta nas norma:s e regulamentos pertinentes. 

NosSo parecer é pela rejeição. A Assem
bléia Geral é o órgão capaz de tomar qual
quer decisão sobre o funcionamento do Pecú
lio, que não conste do Regimento Interno 
e das normas pertinentes. Deve prevalecer 
a redação do Substitutivo. 

Apresentamos Subemenda de Relator, es
tabelecendo que essa decisão coletiva se dê 
após audiência _do Conselho Curador, para 
maior segurarfça quanto ãs repercussões da 
medida. 

1.1.6-Retirar do Conselho Curador a 
competência de apreciar contas a serem sub
metidas à Assembléia Geral. 

Nosso parecer é pela aprovação, tendo em 
vista ser essa tarefa responsabilidade do Con
selho Fiscal, 

1.1.7 -Acrescentar nas competências da 
Comissão âe Administração: "nos termos dos 
regulamentos e normas pertinentes". 

Nosso parecer é pela aprovação parcial. 
Apresentamos Emenda Qe ReJator com a se
guinte redação: "nos termos do Regimento 
Interno e das normas pertinentes". 

1.2-A Subemenda n" 2 trata das seguin~ 
tes matérias: 

1.2.1- Suprimir o§ 2? do art. 5? do Substi
tutivo, excluindo os aposentados. 

Nosso parecer é pela rejeição desta parte 
da SubemeDda, pois consí!ieramos justo que 
os servidores inativos possam participar do 
Pecúlío, em condições especjais. 

Os aposentados represeOtam um risco para 
o equilíbrio atuarial do Pecúlio, da mesma 
forma que os servidores ativos ainda não ins
critos, cuja faculdade para inscrever-se está 
mantida, submetidos ao limite de 65 (sessenta 
e-cinco) anos de idade e ao prazo de inscrição, 
razão pela qual sustentamos a proposta origi
nal do Substitutivo. 

Apresentamos Subemenda de relator, re
met~ndo p~ra a Comissão de Administração, 
ouvido o Conselho Curador, a incumbência 
de estabelecer os demais requisitos para o 

ingresso dos servidores inativos no Pecúlio 
do Senado Federal. 

Dessa forma, simplificamos o texto do 
Substitutivo mantendo no âmbito do projeto 
de resolução apenas o limite de 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade e- o período de 1" a 
31 de maio de 1990 para as inscrições. Este 
prazo está sendo dilatado em relação ao esta~ 
belecido no Substitutivo para permitir, com 
segurança, que as adesões sejam efetivadas 
sem pre,iuízo para os interessados, em razão 
da proXImidade das férias dos servidores. 

1.2.2-A segunda parte da Subemenda n~· 
2 dá nova redação ao art. 6u do Substitutivo, 
ampliando o prazo de _carência de 6 (seis) 
meses para 24 (vinte e quatro) meses, exigia· 
do isonomia de contribuições e declaração 
escrita. 

Nosso parecer é pela rejeição das exigên
cias adicionadas ao texto do Substitutivo 
Conforme esclarecido no item 1.2.1, apresen~ 
tamos Subemenda de Relator, reconstituindo 
o artigo 5?, para permitir o ingresso de partici
pantes {ltivos e inativos que se inscreverem 
entre r~-5-90 e 31-5-90, obedecido o limite 
de idade de 65 anos. 

1.3- A subemenda n9 3 está dividida em 
trés partes: 

1.3.1- Exige a formação de nível superior 
e notórios conhecimentos jurídicos, contá
heis, económicos, financeiros -ou de adminis
tração pública para os candidatos aos cargos 
da Comissão de Administração e do Conse
lho Curador. 

Nosso parecer é pela rejeição, tendo em 
vista não haver evidências concretas de que 
todos os cargos desses colegiados sejam de 
elevado grau de complexidade técnica. Além 
disso, _trata-se de proposta que, se aprovada, 
resultãría em elitismo e restrição à partici
pação democrática de todos os interessados 
no Pecúlio. 

1.3.2-..,..,...Determina que os membros de to
dos os colegiados exerçam as suas atividades 
sem prejufzo de suas funções. 

Nosso parecer é pelo acatamento desta par
te da Subemenda. Os membros da atual Co
missão de Administração estão submetidos 
a disposítivo semelhante, contido no Ato 9, 
de 1987, razão pela qual consideramos viável 
que tal medida seja estendida a todos os cole-
giados. -
1.~.3-Estabelece o prazo de 60 (sessen

ta) dias para a inscrição no Pecúlio de servi~ 
dare~ recém-admitidos no Senado Federal e 
nos órgãos Sur_!!rvlSiOnados. 

Nosso parecer é pela rejeição, consideran
do que a norma vigente(§ zr, art. 2~ do-Ato 
n? 9, de 1987, da Comissão Diretora) estabe
lece o prazo de 20 (vinte) días. Não encon
tramos argumentos suficientes que justifi
quem a dilatação de_sse prazo. 

2 - Voto do Relator 
Nos termos do art. 231 do-Regimento ln

terno e com a finalidade de incorporar par
cialmente as Subemendas de Plenário1 para 
dar maior clareza aos dispositivos do Projeto 
de Resolução n~ 184/88, aperfeiçoando o 
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Substitutivo, opinamos pela aprovação da 
matéria, na forma seguinte: 

2.1-Subemendan" 1 
Suprima-se na ementa do Substitutivo a 

expressão "funcionamento do". 
Pretende-se com esta Subemenda compati

bilizar o real sentido da matéria, que é o 
de dispor de forma genérica sobre o Pecúlio 
e, não apenas, sobre o seu funcionamento. 

2.2 - Submenda nu 2 
Dê-se ao art. 1" do Substitutivo a seguinte 

redação: 

"Art. 1 '' O Pecúlio dos Servidores 
do Senado Federal é integrado pelos se
guintes órgãos: 
I- Assembléia Geral, constituída pe

los participantes do Pecúlio, observado 
o disposto no art. 5° desta Resolução, 
à qual compete: 

a) eleger os membros do Conselho 
Curador, da Comissão de Administração 
e do Conselho Fiscal, por votação em 
escrutínio geral e secreto, para mandato 
de 2 (dois) anos, vedada a reeleição para 
o período subseqüente; 

b) aprovar, previamente, qualquer 
ato, contrato ou compromisso que impli
car ónus o'u variação patrimonial não 
previstos no Regimento Interno e nas 
normas pertinentes; 

c) deliberar sobre: 
1 -dissolução do_ Pecúlio; 
2- alteração do Pecúlio, formas e 

condições_de ingresso de novos associa
dos; 
3-criaÇão de outros benefícios; 
4- propostas de aperfeiçoamento do 

Pecúlio; 
5 - RegimentO Interno e suas poste

riores alterações; 
6- contas, balancetes e balanço 

anual do Pecúlio. 
II- Conselho Curador, composto de 

15 (quirize) membros, ao qual compete: 
a) zelar pelos bens e direitos dos par

ticipantes, pela fiel execução das normas 
aplicáveis ao Pecúlio, assim como pelo 
cumprimento das decisões da Assem
bléia Geral; 

b) pronunciar-se previamente, em 
parec_er técnico, perante à Assembléia 
Geral, sobre as matérias objeto das deli- .. 
berações previstas no inciso I, alíneas 
b e c, números 1 a 5 deste artigo. 

III- Comissão de Administração, 
composta de Presidente, Vice-Presiden
te, Secretário, Primeiro Tesoureiro e Se
gundo Tesoureiro, à qual cqmpete ages
tão administrativa e financeira do Pecú
lio e a execução das decisões da Assem
bléia Geral, nos termos do Regimento 
Interno e das normas pertinentes. 

IV -Conselho Fiscal, composto de 3 
(três) membros efetivos e 3 (três suplen
tes, ao qual compete: 

a) fiscalizar os atos da Comissão de 
Administração; 

b) orientar a gestão contábil, segun
do os procedimentos normalmente acei
tos em contabilidades; 

_c) encaminhar à apreciação do Con
selho Curador e da Assembléia Geral 
relatórios circunstanciados sobre irregu
laridades observadas; 

d) examinar as contas, os balancetes 
parciais e o balanço anual do Pecúlio, 
bem como emitir Os reSpectiVOS parece
res prévios para deliberação da Assem
bléia Geral; 

e) requisitar informações_ e docu
mentos Considerados necessários ao es
clarecimentO de_qualquer assunto de sua 
competência. -

Parágrafo úniCo.. As competências 
prCVistas no ·inC.isO ·1 ·deste" ártigo serão 
exercidas por maioria simples dos pre
sentes, salvo nos casos da alínea c, núme
ros 1 e 3, cujas deliberações serão toma
das por maioria absoluta dos participan
tes do Pecúlio." 

Justifica-se a presente Subemenda, por 
pretender incorporar parte da_Subemenda de 
Plenário n9 1, pela necessidade de sistema
tizar as competências dos órgãos componen
tes do Pecúlio, de modo a dar-lhes redação 
e seqüência claras, facilitando a identificação 
de responsabilidades no âmbito de cada cole
giado. 

Com esse objetivo, verificando que, tanto 
no ProjetO quanfO no Substitutivo, o órgão 
denominado Corpo Social era confundido 
com a Assembléia Geral -ela, sim, dotada 
de organicidade para os fins aH previstos -, 
optou-se por, simplesmente, por dar a esta 
o caráter daquele. 

Por outro lado, aperfeiçoou-se a técniCa 
legislativa das disposições constantes do art. 
I'' 

O parágrafo único, que ora incluímos, visa 
a especificar as decisões da Assembléia, que 
serão tomadas por maioria absoluta, estabe
lecendo-se aí uma das regras para a preser
vação do PecúJio, omitida no texto original. 

2.3- Subemenda n9 3 
Dê-se ao parágrafo único do art. 1? e ao 

art. 3_9 do $ubstjtutiv~ a seguinte redação, 
renumerando-os como art. 29; 

"-Art. 29 O funcionamento e a orga
nização do Pecúlio, aí iOcluídos os órgãos 
colegiados referidos nesta Resolução, 
serão detalhados em Regimento Inter
no, elaborado Pela-Comissão de Admi
nistração e aprovado pela Assembléia 
Geral." 

Esta Subemenda visa a racionalizar o texto 
da Resolução, à luz da boa técnica legislativa, 
reunindo em um sO artigo os dispositivoS que 
tratam do Regiinento Interno do PecúliO, 
consolidando vários preceitos sobre o assun
to: o Regimento Interno comadetalhamento 
desta Resolução, sua aprovaçtio em Assem-. 
bléia Gclal e a inclusão explícita dos colegia
dos no Regimento Interno do Pecúlio. 

2.4 - Subemenda n? 4 
Dê-se ao art. 4~ do Substitutivo aseguíilte 

redação: 

-"Art. 4? A Assembléia Geral será 
convocada: 

I- ordinária c anualmente, pela Co
missão de Administração, na forma e nos 
prazos definidos em Regimento Interno; 
II- extraordinariamente, pela totali

dade dos membro"s da Comissão de Ad
ministração ou do Conselho Curador, 
bem como por 111 O dos participantes, 
para finalidade definida. 

§ 1" Ao Presidente e ao Secretário 
da Comissão de Administração cabe, 
respectivamente, presidir e secretariar 
os trabalhos da Assembléia Geral, além 
de atribuições estabelecidas em Regi
mento Interno. 

§ 2? Os atos administrativos neces
sários ao desempenho das_competências 
da Assembléia Geral serão praticados 
pelo Presidente e pelo Secretário da Co- · 

-rilissão de Administração." 

Esta Subemenda tem por finalidade definir 
e e~pecificar as hipóteses de convocação da 
Assembléía Genl, bem Como garantir os 
meios administrativ-os q-ue dêem SUPorte ma
terial e burocrático ao desempenho das com
petências desse colegiado. 

2.5- Subemenda n~ 5 
DêMse aos arts. 5? e 69 do Substitutivo a 

seguinte redação, renumerando-os como art. 
s~ e segs parágrafos: 

"Art. Y São considerados p3rtici
pantes. do Pecúlio os ocupantes de car
gos, empregos e funções dos Quadros 
de Pessoal do Senado_ Federal e dos Ór
gãos SupervisiOn:ldoS, em atividade na 
data da adesão. 

§ 1" Os servidores a que se refere 
este artigo, bem assim os inativos do Se
nado Federal e dos Órgãos Supervisio
nados, que não tenham aderido ao Pecú
lio, poderão tornai"-se participantes, des
de que requeiram sua inscriÇão à Coriiis
são de Administração no período de 19 
a 31 de maio de 1990, obedecido o limite 
de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 
na data da publicação desta Resolução. 

_§ 29 As demais exigências para as 
iriscrições pt:evístas no parágrafo ante
rior serão estabelecidas pela Comíssão 
de Administração, até ·30 de abril de 
1990, ouvido o Conselho Curador." 

Busca-se com esta subemenda fundir a re
dação de dispositivos originários dos artigos 
59 e 6° do Substitutivo, m"aritendo a possibi
lidade de ingresso de servidores ativos e inati
vos no Pecúlio. Estendemos o prazo para as 
inscrições para ó período compreendido en
tre l9e31 de maio de 1990, de modo a garantir 
o tempo necessário à realização das eleições 
dos colegiados e à elaboração das normas 
específicas. - -- --

Os aposentados, com idade inferior a 65 
(sessenta e cinco) anos, representam o mes
mo risco para o Pecúlio que os servidores 
ativos _ d<; igual faixa etária, razão pela qual 
não vemos justificativa para incluir estes e 
excluir aqueles. 

Julgamos excessivo, para constituir maté
ria normativa no nível de Resolução, qual-
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quer outro critério ã"lém do limite de idade. 
daí por que remetemos à Comissão de Admi
nístração, ouvido o Conselho Curador, a in
cumbência de estabelecer as demais exigên
cias para o ingresso de servidores ativos e 
aposentados. · 

Assim, poderão realizar-se os estudos ne
cessários à fixação das exigências burocrá
ticas e financeiras, que, sendo justas, não 
comprometam o equilíbrio atuarial do Pecú
lio, nem o tornem inacessível aos servidores 
ativos e aos aposeritados. 

2.6,...... Subemenda n" 6 
Acrescente--se como art. 6" a seguinte nor

ma: 

"Art. 6° A partir da vigéncia desta 
Resoluçáo, aquele que for admitido em 
cargo, emprego ou função, no Senado 
Federal ou nos Órgáos Supervisionados, 
poderá optar pela participação no Pecú~ 
lio, devendo requerer sua inscrição den
tro do prazo de 20 (vinte) dias, contados 
da admissão, observados os requisitos 
previstos no Regimento Interno." 

Este disposítivo aditado tem por finalidade 
concentrar, no mesmo diploma legal, as nor· 
mas referentes a todas as possibilidades de 
ingresso na condição de participante do.Pe
cúlio. 

O _SubstitutíVo disputiha sObre os servido
res em atividade e os aposentados .. Como á 
norma referente aos recém-admitidos estava 
contida no § 2? do art. 29 do Ato n9 9, de 
1987, consideramos de boa técnica jurídica 
trazer para o âmbito de Resolução esse dispo
sitivo do Ato. 

Caso aprovada na forma proposta, a Sube
menda possibilitará que as disposições gerais 
sobre os servidores recém-admitidos se apre
sentem, no texto da Resolução, em seqüência 
àquelas relativas aos servidores antigos e aos 
aposentados. 

2~7 - Subemenda n"" 7 
D_ê-se ao art. 79 do Substitutivo nova re'da

ção_: 

"Art. 79 A atual Comissão de Ad
ministração convoca.rá"ã-Asseiiiliféia Ge
ral dos participantes para, no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da p~blica
ção desta Resolução, realizar a eleição 
de que trata a alínea a do inciso I do 
art. 19 

§ 19 A administração do Pecúlio, no 
prazo de que trata este artigo, será exer
cida pela atual Comissão de Adminis~ 
traçfio. -

§ 2Y Até 30 (trinta) dias antes da da
tadas eleições a qtre se refere esté artigo, 
a atual Comissão de Administração di
vulgará as normas para sua realização, 
prevendo-se, no minlmo, 2 {duas) cha
pas concorrentes." 

Esta subemenda estabelece em um artigo 
e seus parágrafos três matérias correlatas, por 
transcrição do Substitutivo, ao mesmo tempo 
em que se acrescentam duas regras básicas: 
divulgação das normas eleitorais até 30 (trin~ 
ta) dias antes das eleições e exigência de, 

n_o mínimo, duas chapas concorrentes. Tais 
dispositivos visam· a garantir a legitimidade 
necessária ã formação dos colegiados que 
passarão, de maneira autónoma a dirigir os 
destinos do Pecúlio dos Servidores do Senado 
Federal~ sem qualquer ingerência da Admi
nistração da Casa. 

2.8-Subemenda no 8 
Acrescente-se como art. 8Y o seguinte dis

postiVo: 

"Art. 89 A Comissão de Adminis
tração terá o prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados de sua eleição, para elaborar 
o Regimento Interno de que trata o art. 
2~ desta Resolução." 

Esta Subemenda tem por finalidade esta
belecer o prazo para elaboração do Regimen
to Interno do Pecúlio, bem como delegar à 
Comissão de Administração a responsabili
dade por essa tarefa. Ti:ata-se, pois, de supir 
lacuna do Substitutivo quanto a essa compe
tência e ao respectivo prazo. 

2.9 . .....,.:-Subemenda no 9 
Acrescente-se ao Sub§ti~utivo o art. 9~: 

.. Art. 9o Os membros do Conselho 
Curador, da Comissão de Administração 
e do Conselho Fiscal excercerão as res
pectivas atribuições sem prejuízo de suas 
atividades no Senado Federal e nos ór
gãos supervisionados." 

A Subemenda de Plenário n9 3 determina 
que os membros dos colegiados exerçam suas 
atividades sem prejuízo de suas funções. 
Ocorre que os membros da atual Comissão 
de Administração estão submetidos a norma 
semelhante (art. 12 do Ato nn 9, de 1987, 
da Comissão Diretora), razão pela qual consi
deramos adequado que tal me_dida seja estenK 
dida a todos os colegiados, da forma como 
propomos em nossa subemenda. 

2.10- Subemenda no IO 
Acrescente-se como art .. lO ~-parágrafo 

úniço, o seguinte: 

"Art. 10. O Ato n9 9, de 1987, da 
ComiSS"ão Diretora, tornar-se~á sem efei
to na data da publicação do Regimento 
Interno do Pecúlio dos Servidores do Se
nado Federal. 

Parágrafo único. As normas do Ato 
n9 9, de 1987, poderão ser incorporadas 
ao Regimento Interno qo Pecúlio, naqui
lo que não conflitarem com o disposto 
nesta Resolução e com a legislação em 

_ vigor." 

A presente subeÍnenda objetiva criar as 
condições legais para a cessação dos efeitos 
do Ato nç 09, da Comissão Diretora, automá
tica e simultaneamente com a publicação do 
Regi.mento Interno do Pecúlio. 

Tal procedimento corta de forma sumária, 
Os laços de relaciOnamento gerencial existen
tes entre o Pecúlio e a Administração do SeR 
nado Federal, tornando desnecessária até 
mesmo a edição de um Ato da Comissão Di
retoca para revogar o Ato n~ 09, de 1987. 

O parágrafo único proposto permite que 
as normas contídas ~aquele Ato sejam incorK 

paradas ao Regimento Interno do Pecúlio, 
naquilo que não conflitarem com as regras 
maiores estabelecidas na Resolução e na le
gislação em vigor. 

É o parecer 

Texto do Substitutivo com as alterações pro
duzidas pelas subemendas do Relator: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NO 184, de 1988 

Dê-se ao projeto a seguinte redação: 

Dispõe sobre o Pecúlio do Senado Fede
ral e dá outras providências. 

Art. 1" O Pecúlio dos Servidores do Se
nado Federal é integrado pelos seguintes ór~ 
gáos: 
I- Assembléia Geral, constituída pelos 

participantes do Pecúlio, observado o dispos
to no art. s~ desta Resolução, à qual compete: 

a) eleger os membros do Conselho Cura
dor, da Comissão de Administração e do 
Conselho Fiscal, por votação em escrutfuio 
geral e secreto, para mandatos de 2 (dois) 
anos, vedada a reeleição para o período sub
seqüente~ 

b) aprovar, previamente, qualquer ato, 
contrato ou compromisso que implicar ónus 
ou variação patrimonial não previstos no Re
gimento Interno e nas normas pertinentes; 

c) deliberar sobre: -
1 -dissolução do Pecúlio; 
2- alteração do Pecúlio, formas e condi

ções de ingrresso de novos associados; 
3-criação de outros benefícios; 
4 ~propostas de aperfeiçoamento do Pe~ 

cúlio; 
5-Regimento Interno e suas posteriores 

alterações.; 
6- contas, balancetes e balanço anual do 

Pecúlio. 
II-Conselho Curador, composto de 15 

(quinze) membros, ao qual compete: 
a) zelar pelos bens e direitos dos partici

pantes, pela fiel execução das normas aplicá
veis ao Pecúlio, assim como pelo cumprimen
to das decisões da Assembléia Geral; 

b) pronunciar-se, previamente, em parecer 
técnico perante à Assembléia Geral, sobre 
as matérias objeto das. deliberações previstas 
no inciso I, alínéas b e c? números 1 a 5 deste 
artigo. 

III- Comissão de Administração, com
'posta de Presidente, Vice-Presidente, Secre
tário, Primeíro-Tesoureiro e Segundo-Tesou
re_iro, à qual compete a gestão administrativa 
e financeira do Pecúlio e a execução das deci
sões da Assembléia: Q_eral. nos termos do Re~ 
gínierito Iiitemo e das normas pertinentes. 

IV- Conselho Fiscal, composto de 3 
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, 
ao qual compete: 

a) fiscalizar os atos da Comissão de Admi
nistração; 

.-b) orientar a gestão contábil, segundo os 
procedimentos normalmente em contabilida
de; 

c) encaminhar t à apreciação do Conselho 
Curador e da Assembléia Geral, relatórios 
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circunstanciados sobre irregularidades obser
vadas; 

d) examinar as contas, os balancetes par
ciais e o balanço anual do Pecúlio, bem como 
emitir os respectivos pareceres prévios para 
deliberação da Assembléia Geral; 

e) requisitar fri.formações e documentos 
considerados necessários ao esclarecimento 
de qualquer assunto de sua competência. 

Parágrafo único. As competências pre
vistas no inciso I deste artigo serão exercidas 
por maioria simples dos presentes, salvo nos 
casos da alínea c, números 1 e 3, cujas delibe~ 
rações serão tomadas por maioria absoluta 
dos participantes do Pecúlio. · 

Art. 29 O funcionamento e a organizçaão 
do Pecúlio, aí incluídos os órgãos colegiados 
referidos nesta resolução, serão detalhados 
em Regimento Interno, elaborado pela Co
missão de Administração e apiovado pela As
sembléia Geral. 

Art. 3~ O Conselho Curador e o Conse
lho Fisca1 serão presididos por um de seus 
membros, para esse fim eleito nas respectivas 
reuniões de instalação. 

Art. 4" A Assembléia Geral será convo
cada: 
I- ordinária e anualmente, pela Comis

são de Administração, na forma e nos prazos 
definidos em Regimento Interno; 
II- extraordinariamente, pela totalidade 

dos membros da Comissão -de Administração 
ou do Conselho Curador, bem como por 1/10 
dos participantes, para finalidade definida. 

§ 1? Ao Presidente e ao Secretário da Co
missão de Administração cabe, respectiva
mente, presidir e secretariar os trabalhos da 
Assembléia Geral, além de atribuições esta
belecidas em Regimento Interno. 

§ 29 Os atos administrativos necessários 
ao desempenho das competência<;. da Assem
bléia Geral serão praticados pelo Presidente 
e pelo Secretário da Comissão de Adminis
tração. 

Art. 5? São considerados participantes 
do Pecúlio os ocupantes de cargos, empregos 
e funções dos Quadros de Pessoal do Senado 
Federal e dos Órgãos Supervisioandos, em 
atividade na data da adesão. 

§ 1~" Os servidores a que se refere este 
artigo, bem assim os inativos do Senado Fe
deral e dos Órgãos Supervisionados, que não 
tenham aderido ao Pecúlio, poderão tornar
se participantes, desde que requeiram suas 
inscrições ã Comissão- de Administração no 
período de r~a 31 d_e_maio de 1990, obedecido 
o limite de_65_ (sessenta e cinco) anos de idade 
na data da publicação desta resolução. 

§ 2~ As demais exigênciaS para as inscri
ções previstas no parágrafo anterior serão es
,tabelecidas pela Comissão de Admini_stração, 
até 30 de abril de 15190, ouvido o Conselho 
Curador. 

Art. 6? A partir da vigência desta' resolu
ção, aquele que for admitido_ em cargo, em
prego ou função, no Senado Federal ou nos 
Ó-rgãos Supervisionados, poderá optar pç:la 
participação no Pecúlio, devendo requerer 
sua inscrição dentro d_o_ prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da admissão~_ obsç_~ados os 
requisitos previstos no Regimento Interno. 

Art. 7? A atual Comissão de Adminis
tração convocará a Assembléia Geral dos 
participantes para, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da publicação desta resolução, 
realizar a eleição de que trata a alínea a do 
inciso_ I do art . .l\', 

§ 19 A administração ·ao Pecúlio, no pra
zo de que trata este artigo, será exercida pela 
atual Comissão de Administração. 

§ 29 Até 30 (trinta) dias antes da data 
das eleições a que se refere este- artigo, a 
atual Comissão de Administração divulgará 
as normas, para sua reã"Ii:Zação-, prevendo-se, 
no mfnimo, 2 (duas) chapas concorre_ntes. 

Art. 89 A ComissãO de Administração, 
terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
de sua eleição, para elaborar o Regimento 
Interno de que trata o art. z~ desta resolução. 

Art. 9D Os membros do Conselho Cura
dor, Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal exercerão as respectivas atribuições 
sem prejuízo de suas atividades no Senado 
Federal e nos Órgãos Supervisionados. 

--Art. 10. O Ato n9 9, de 1987, da Comis
são Díretora, tornar~se~á sem efeito na data 
da publicação do Regimento Interno do Pe
cúlio dos Servidores do Senado FederaL 

Parágrafo único. As normas do Ato n" 
9, de 1987, poderão ser incorporadas ao Regi
mento Interno dO PecúliO, naquilo que não 
conflitarem com o disposto nesta resolução 
e com a legislação em vigor. 

ArC 11. Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comis:roes, 14 de março de 1990. 
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente - Ju
taby Magalhães, Relator- Carlos Patrocínio 
- Leopoldo Peres - João Calmon - João 
Lobo - Antônio Luiz Maya- Francisco Ro· 
Demberg - Marco M&ciel - Meira Filho -
Jamil Haddad - Wilson Martins - Edison 
Lobão. 

PARECER N• 185, DE 1990 
(Da Comissão Diretora) 

Sobre Emendas de Plenário e Substi
tutivo da Comissjo de Justiça ao Projeto 
de Resolução n~ 184, de 19887 que "Dis

põe sobre o funcionamento do Pecúlio dos 
Servidores do Senado Federal e dá outras 
providências". 

Relator: Senador Nabor Júnior 
1--AntecedenteS 

COm a Resolução n9 12, âe 30 de maio 
de 1985, o Senado Federal criou o Pecúlio 
dos Servidores do Senado Federal, com ades
tinação específíCa de amparar a faml1ia do 
serVidor falecido, em moldes análogos ao 
criado- pela Câmara dos Deputados. 

Não obstante ter sido criado em maio de 
19~5, o Pecúlio só passou a funcionar a partir 
de abril de 1987. 

Tal demora se deveu ã necessidade de re
solver dois problemaS fundamentais que ca-

racterizam até. hoje o Pecúlio da Câmara dos 
Deputados. O primeiro diz respeito à com
pulsoriedade da participação dos servidores; 
o segundo relaciona-se COJJ:! a inexistência de 
cálculos atuariais que assegurassem a saúde 
financeira do importante -instituto de seguri
dade criado, 

Portanto, para evitar as demandas judiciaiS 
como ocorrera-m na Câmara dos Deputados, 
a adesão dos servidores passou a ser faculta
tiva. E, para conferir ritaior solidez financeira 
ao Pecúlio, o Senado Federal procedeu a ri· 
goroSos cálculos atuariais, preVendo, inclu
sive, pagamentos de prêmios e benefícios 
proporcionais aos salários dos participantes. 

Graças a essas mo-dificações saneadoras, 
introduzidas com a Resolução n~ 344, de 
1986, o Pecúlio consegiu a adesão de 62% 
do corpo funcionaL 

Ao longo desses três anos de existência, 
o Pecúlio cresc_eu, fo'rtaleceu~se e angariou 
o respeito da comunidade, pois tem desempe
nhado as suas finalidadesd~ maneira correta,_ 
transparente e eficiente. 

Hoje o Pecúlio ostenta um patrimônio Jí. 
quido de mais de 140 -inilhões de cruzeiros 
(março de 1990) e já. pagou mais de 52 benefí
cios, o que corresponderia a ~ais de 12~_m.i
lhões de cruzeiros, em cruzetros de abnl de 
1990. Por conseguinte, tem minorado osso
frimentos da família do servidor falecido. 

Em face_ de tudo isso, e objetivando uma 
participação inaiS efétíva dos servidores na 
administração desse importante instituto de 
seguridade s_ocial, a atual Comissão Diretora
resolveu apresentar ã deliberação da Casa 
um Projeto de Resolução que cria uma estru
tura administrativa mais participativa é possi-· 
bilita atender as reivindicações daqueles que 
ficaram excluídos dos benefícios do Pecúlio. 

Assim, o Projeto de Resolução n9 184, de 
1988, de autoria da Comissão Diretora, pro
põe a _criação de uma estrutura administrativa 
que coloca nas ri:lãos dos próprios participan
tes toda a gestão administrativa do Pecúlio, 
mantendo, todavia, uma pequena participa
ção do Senado Federal, devido ã natureza 
jurídica do organismo e às exigências legais 
sobre a matéria. 

A estrutura proposta pelo Projeto de Reso
lução n~ 184/88, é a seguinte: 

I - Corpo social, constituído por todos os 
participantes que compõem a Assembléia 
Geral, à qual compete: 

a) eleger os membros do Conselho Cura
dor; os membros do Conselho Fiscal e três 
dos cinco membros da Conlissão de Admi
nistração; 

b) aprovar as contas do Pecúlio; 
c) apresentar propostas de modificação do 

Pecúlio; 
d) aprovar Regulamentos_e Regimentos do 

Pecúlio; 
ii -Conselho Cur8dor, Composto de vinte 

membros, todos eleitos pela Assembléia Ge
ral, ao qual compete zelar pelos bens e direi
tos_ dos participantes do Pecúlio e executar 
fielmente as leis e regulamentos a que o pecú-
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Iio está subordinado e deliberar sobre as con
tas do Pecúlio; 

III- Conselho FiScal, corDp-osto de três 
membros efetivos e três suplentes, todos elei
tos pela Assembléia Geral; incumbido de 
examinar e' emitir Parecer sobre as contas 
rio Pecúlio. 

Além de disciplinar o funcionamento admi
nistrativo do Pecúlio, de modo a ser gerido 
pelos próprios particlparites, a proposição 
apresentada pela Comissão Diretora atende 
a duas das mais importantes reivindicações 
dos funcionários não associados ao Pecúlio, 
sem colocar em risco a sua existência e credi
bilidade. 

A primeira reabre as inscrições para os fun
cionários em atividade que não aderiram ao 
Pecúlio no prazo estipulado na legislação em 
vigor. Tal medida pode beneficiar mais de 
1.700 SüvRIOres. 

A segunda abre as inscrições do Pecúlio 
aos aposentados, dentro de determinadas 
condições, como utn ato humanitário de 
grande alcance social, mas sem colocar em 
risco a saúde financeira da instituição. 
2 - Emendas apresentadas 

Ao Projeto de Resolução n" 184/88, foi 
apresentado um Substitutivo, na Comissão 
de Justiça e Cidadania, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que por sua vez recebeu 
três entendas de Plenário, do Senador Fer· 
nando Henrique Cardoso. 

O Substitutivo reproduz a estruturaorgani· 
zacional proposta pela Comissã9 Diretora, 
mas introduz modificações jurídicas que pos· 
sibilitam a mudança ou mesmo a extinção 
do Pecúlio pela Assembléia Geral dos servi
dores. 

As Emendas de Plenário obje"tivam aper
feiçoar o Substitutivo, fazendo retornar a filo· 
sofia e a finalidade do Pecúlio, mantendo o 
Senado Federal como avalista do mesmo. 

2.1 - Do Substitutivo 
O Substitutivo, ao dCTinir a-tribuiÇões da 

Assembléia Geral dos participantes, delega
lhe a competência de dissolver, alterar, criar 
novos benefícios, etc. sem o necessário pro
nunciamento do Plenário do Senado Federal. 

Cremos que tal delegação de poderes a 
uma entidade civil, ainda a ser criada, mesmo 
que fosse juridicamente possível. seria inde
sejável do ponto de vista legislativo, Porquan
to uma decisão de uma Assembléia Geral 
de servidores não te: ria força legal para alterar 
ou suprimir a posiçãO definida pelo Senado 
Federal em Resolução. 

Como o Pecúlio fOi criado Por Resolução, 
somente uma Resolução poderá dissolvêMlo 
ou alterá-lo. E como a sua criação se deu 
com fmidamento no inciso Xlll; -do art. 52, 
da COnstituiç"ão Federal, mesmo que o Sena
do Federal quisesse delegar tal competência 
não poderia fazêMio, se não vejamos: 

O art. 52 da Carta Magna, acima meneiaM 
nado, dispõe sobre as competências priva
tivas do Senado Federal. E o seu inciso XIII 
reza que compete privativamente à Câmara 
Alta "dis);!or ~~bre sua,?rganização, funcioM 
namento, polleta, etc ... 

O _art~_I]S, também da Constituição Fede
ral, no seu § 1", estabelece que as matérias 
de competência privativa de qualquer das Câ
maras do Congresso Nacional não serão objeM 
to de delegação, in verbis: 

"Art. 68. .. .............................. . 
§ 1~ Não serão objeto de delegação 

os atas de competência exclusiva do 
,Congresso Nacional, os de competência 
privativa da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal, a matéria reservada 
a- lei complementar, nem a legislar so-
bre:" 

Portanto, se o Senado Federal entendesse 
que não mais seria cóJJi'eniente a sua interve
niência no Pecúlio, como avalista, o caminho 
jurídico perfeito seria a sua extinção porRe
solução, deixando, aos servidores, o direito 
de se associarem como entendessem. 

O que não é recomendável é a meia tutela. 
Determinadas matérias, como caderneta de 
poupança, seguros, etc.~ não dispensam a tu
tela do Poder Público para defmir as regras 
básicas de interesse coletivo. Elas não pode
rão ficar à mercê de decisões em assembléias 
gerais dos participantes. 

Por isso mesmo, a Constituição Federal, 
no seu art. 22, estabeleceu: 

"Art. 22-ç Compete privativamente 
ã União legislar sobre: 

' ..... ·-· ·-··· .. ~ .. ~.,. •-•'· .. ::-;-; ................. ;·-
VII- política de crédito, câmbio, seM 

guros e transferência de valores; 
XIX- sistema de_ poupança, captação 

e gar.Bnda de poupança popuíar." 

Como se observa, a organização do Pecúlío 
preconizada pelo Substitutivo, esbarra nos 
óbices intransponíveis de caráter jurídico e 
constituCional apontados. 

2.2- Das Emendas de Plenário 
As Subemendas de Plenário, de autoria do 

Senador Fernando Henrique Cardoso, pode
rão ser assim decompostas: 

2.2.1- Submenda n~ 1 
a) retirar da Assembléia Geral a compe

tência para dispor sobre a manutenção, alte
ração ou dissolução do Pecúlio, cabendo-lhe 
apenas formular propostas, 

Nosso Parecer é favorável pelas razões já 
expendidas, fundamentalmente pelo fato de 
que somente o Poder Público poderá estabeM 
tecer as regraS pa-ra o sistema de seguro, cap
tação de poupança e garantia da poupança 
popular: 

Como o Senado Federal, a exemplo da CâM 
mara dos Deputados, criou o Pecúlio e é o 
seu avalista, somente a ele compete exercer 
tais atribuições. 

b) impedir a· vedação de reeleição dos 
membros dos colegiados; 

Nosso Parecer é favorável, deixando essa 
definição aCessória para os próprios ·partici
pantes do Pecúlio definirem, até mesmo por
que trata-se de administração altamente esM 
pecializada e meritória, cuja vedação de reM 

"condução não se justifica. 

c)eliminar a exígência- de quorum de maio
ria dos participantes nas deliberações da As
sembléia _Geral; 

Nosso Parecer é pelo acolhimento. 
d) evitar a possibilidade de a Assembléia 

alterar o atual Pecúlio ou criar outros bene-
fíCioS·; · 

Nosso Parecer.é pelo acolhimento, man
tendo o texto e o espírito do projeto apresenM 
tado pela Comissão Diretora, pelas mesmas 
razões de ordem constitucional e legal. 

Ademais, os funcionários poderão, livreM 
mente_~ propor a criação de outros tipos de 
benefícios, como o Plano de Saúde, Turismo 
etc. mas com outras fontes de financiamento, 
já que_ as do Pecúlio estão inteiramente com-
prome,tidas com o seu objetivo. -· 

e) ln"duircomo competência da Assembléia 
"deliberar sobre" ao invés de aprovar qual
quer compromisso que implique ónus ou va
riação patrimonial não prevista nas normas 
e regulamentos pertinentes; 

Nosso Parecer é favorável. O termo "deli
berar" é tecnicamente mais apiopriado, visto 
que significa "resolver após exame ou discus
são''. E "aprovar'' subentende autorizar, san
ciOnar, ratificar. Acatamos a subemenda de 
autoria do nobre Senador Jutahy Magalhães. 
na Comissão de Constituição e Justiça, "esta
belecendo que essa decisão coletiva se dê 
após audiência do Conselho Curador", _para 
dar maior segurança quanto à repercussão 
da medida. 

f) retirar do Conselho Curador a compe· 
tência de apreciar as contas a serem subme
tidas à Assembléia Geral; 

Nosso Parecer é pela aprovação. 
g) acrescentar nas competências da Comis

são de Administração: "nos termos dos regu
lamentq_s e normas pertinentes;'. 

Nossd·Parecer é favorável nos termos do 
proposto pela Comissão de Constituiçáo e 
Justiça, que muda o termo "Regulamento" 
por "Regimento Interno". 

2.2.2 - Subemenda n~ 2 
a) suprimir o p-arági-afo z"o i:iõ art. so do 

Substitutivo, excluindo Os aposentados; 
Nosso Parecer é pela rejeição. Acolhere

mos a redação original do Projeto, que prevê 
a participação dos aposentados nas condições 
estabelecidas pela Comissão de Administra
ção e aprovadas pelo Conselho Curador, que 
terão as condições ob jetivas de atenderem 
essa humanitária reivindicação sem colocar 
em risco o e.quihbrio atuarial do Pecúlio. 

A idade de 65 (sessenta e cinco) anos como 
limite de inscrição deve preValecer na data 
da criação do Pecúlio, a fim de não frustrar 
as principais lideranças dos que lutaram por 
esSa reivindicação. 

b) ampliar o prazo de carência de 6 para 
24 (vinte e quatro) meses, exigindo isonomia 
de contribuições e declaração escrita; 

Nosso Parecer é pela rejeição. O Pecúlio 
é um seguro. Como tal, não cria direitos nem 
obrigações antes da adesão do participante. 

Será dado um prazo de 30 dias, a contar 
da publicação da nova Resolução, para os 
servidores ati vos e inativos se inscreverem. 
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2.2.3 - Subemenda no 3 
a) exige a formação de nível superipr e 

notórios conhecimentos jurídicos, contábeis. 
económicos, financeiros ou de administração 
pública para os candidatos _aos cargos _da Co~ 
missão e do Conselho Curador; 

Nosso Parecer é pela aprovação parcial 
desta parte da Subentenda, consiginando a 
exigência apenas para a Comissão de Admi
nistrçaão, porquanto todos os seus cargos exi
gem elevado grau de conhecimento pelo me
nos em uma das áreas especificadas. 

Não entendemos como elitismo as exigên~ 
cias constitucionais para Ministro do Tribunal 
de Contas da União ou DiretoreS do Banco 
Central do Brasil. 

b) determina que os membros de todos os 
coiegiados exerçam as suas atividades sem 
prejuí?? de suas funções·; -

Nosso Parecer é favorável, acompanhando 
Parecer idêntico da Comissão de Coristitui
ção, Justiça e Cidadania. 

c) estabelece o prazo de 60 (sessenta) dia.;; 
para a inscrição, no Pecúlio, de servidores 
recém-admitidos no Senado Federal e nos ór-
gãos Supervisionados. _ _ --

Nosso Parecer é pela rejeição, mantendo
se o mesmo prazo de 20 dia<;_,_ p_revis~o na 
legislação em vigor, par·a a opção ·do servidor. 
3 - Voto do Relator 

Coffi a finalidade de incorporar todas as 
contribuições contidas no Substitutivo da Co
missão de Constituição, Justiçã. e Cidadania 
e nas Emendas de Plenário, de autoria do 
nobre Senador Fernando Henriqu_e Cardoso, 
opinãmos pela aprovação da matéria, na for-
ma do seguinte Substitutivo: -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 184, DE 1988 

Dispõe sobre o Pecúlio dos Servidores 
do SeQado Federal e dá outras providên
cias. · 

Art. 1~ O Pecúlio dos Servidores do Se
nado Federal é integrado pelos seguintes ór
gãos: 
I- Assembléia Geral, constituída pelos 

participantes do Pe_cúlio. A ela compete: 
a) eleger os membros do Cons.clho Cura

dor, da Comissã_o de Admini~traçc'io e do 
Conselho Fiscal, por votação em escrutínio 
geral e secreto, para mandatos de 2 (dois) 
anos; 

b) deliberar, previamente, sobre qualq1,1er 
ato, contrato oo compromisso que implicar 
ónus ou variação patrimonial não previstos 
no Regimento Interno e nas normas perti
nentes, ouvido o Conselho Curador; 

c) deliberar sobre: 
1- propostas de alteração, aperfeiçoa

mento ou extinção do Pecúlio; 
2- Regimento Interno e suas posteriores 

alterações; 
3-contas, balancetes e balanço anual do 

Pecúlio; 
II-Conselho Curador, composto de 11 

(onze) membros, ao qual compete: 
a) zelar pelos bens e dir~itos dos partici

pantes, pela fiel execuçáo das normas aplicá-

veis ao Pecúlio, asSim ~;orno pelo cumprimen
to Qas_decisóes da Assembléia Geral; 

b) pronunciar-se, previamente, em parecer 
técnico perante à Assembléia Geral, sobre 
as matérias objcto das deliberações previstas 
no inciso 1, altnea b, e alínea c, número 1, 
artigo 1~; 

JJJ -Comissão de Administração, com
posta de Presidente, Vice-Presidente, Secre
tárto, PrimeiÍ'o Tesoureiro e Segundo Tesou
reiro, -ã qual corripete a gestão administrativa 
e financeira do Pecúlio e a execução das deci
sões da Assembléia Geral, nos termos do Re
gimento lnJerno e das normas pertinentes; 

IV- Conselho Fiscal, composto de 3 
(três) membr<fs eietívOs e 3 _(três) sup\entes, 
ao qual compete: 

a) fisC'alizar os atos da Comissão de Admi-
nistração; _ 

b) orientar a gestão contábil, segundo os 
procedimentos normalmente aceitos em con
tabilidade; 

c) encaminhar, à apreciação do Conselho 
Curador e da Assembléia Geral, relatórios 
circunstancíãdos sobre irregularidades obser
vadas; 

~) e~aminar as contas, os balancetes p.tr
ciaís e ·a balanço anual do Pecúlio, bem como 
emitir os respectivos. :Pareceres piévios para 
ddiberação da Assembléia Ger~l; 

e) re(ruisitar informações e doCumentos 
considerados necessários ao esclarecimei:tto 
de qualquer assunto de sua competência.-

Parágrafo único. As competências pre
vistas no inciso I deste artigo serão exercidas 
por maioria simples dos paí-tici[lãntes, salvo 
nos casos da alínea c, número 1, cujas delibe
rações serão tomadas por maioria absoluta 
dos participantes do Pecúlio. 

Art. zo Ofuncionamentoeaorganização 
do Pecúlio, aí incluídos os órgã-os·colegiados 
referidos ne:st~ Resolução, s~rão detalhados 
em RegirrieniO--Ioterno, elaborado pela Co
missão de AdminiStrãção e ãprovado pela As
sembléia Geral. 

Art. 3u O Conselho Curador e o Conse
lh_o __ f'iiC-ª1 serão presididos por um de seus 
membros, para esse fimeleito nas respectivas 
reuniões de instalação_. __ 

Art. 4o _A.Assembléia Geral será convo~ 
cada: 
J- ordinária- C anl.lalnlénte, pela Comis

são de Administraçãct~ na forma e nos prazos 
definidos em Regimento Interno; 
II- extraordinariamente, pela totalidade 

dos membros da Comissão de Administração 
ou do Conselho Curador, bem como por 1/10 
do~ participantes, para finalidade definida. 

§ 1 ~· Ao Presidente e ao Secretário da Co
missão de Administração cabe, respectiva
mente, preSidir e secretariar os trabalhos da 
Assembléia Gáal, além de atribuições esta
bele_cid_as.em Regimento Interno. 

§ z~ OS atas adminiStrativos necessários 
ao desempenho das competências da Assem
bléia Geral serão praticados pelo Presidente 
e pelo SecretáriO da Comissão de Adminis
tração. 

Art. s~ São considerados participantes 
do Pecúlio os ocupantes de cargos, empregos 
e fu"nÇôes dos Quadros de Pessoal do Senado 
Federal e dos Órgãos Supervisionados, em 
atividade na data da adesão. 

§ 1" Os- servidores a que_ se retere este 
artigo, bem assim os inativos do Senado Fe
deral e dos Órgãos Supervisionados, que não 
tenham aderido ao Pçcúlio, poderão tornar
se participantes. des~e que requeiram suas 
inscriÇões à Comissão de Administração ·no 
prazo de 30 dias da publicação desta Resolu
ção, obedecido o limite de 65 (sessenta e cin
co) anos de idade na data de 5 de dezembro 
de 1986. . . ~ ~-

§ 2~ A Comissão de Admínistração exigi
rá inspeção médica dos novos participantes, 
podendo indeferir as inscrições desde que 
constatada doença grave ou moléstia incapa
citante do requerente_ 

Art. 6" A. partir da vigência desta Reso
lução, aquele que for admitido em cargo, em~ 
prego ou função, no Senado Federa( ou Ór~ 
gãos Supervisionados, poderá optar pela par· 
ticipaçáo no Pecúlio, devendo requerer sua 
inscrição dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 
contados da admissão. observados os requi· 
sitos previstos no Regimento Interno. _ 

Arf. "79 A atual Comissão de Adminis-_-
tração convocará a Assembléia Geral dos 
participantes para, no pl-azo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publicação desta 
Resolução, realizar a eleição de que trata a 
alínea a do inciso 1 do art. 1". 

-§ lo A administração do Pecúlio, no pra~ 
zo de que ~rata este artigo, será._exercida pela 
atual Comissão de Administração, ou por ser
vidores designados na forma da legislação em 
vigor. 

§ 2o Até 30 (trinta) dias- antes da data 
das eleições a que se refere est~ artigo, a 
atual Comissão de Administração divulgará 
as normas-para sua realização. 

Art. 8~' A Co"missao dê. Administração 
terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
de sua eleição, para elaborar o Regimento 
Interno de que trata o art. 29 desta Resolução. 

Art. 9'·' Os membros do Conselho Cura
dor, Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal exercerão as respectivas atribuições 
sem prejuízo" de ·suas atividades no Senado 
Federal e nos Órgãos Supervisionados, fican
do a Comissão Diretora do Senado Federal 
autorizada a fornecer os recursos humanos 
e materiaís necessárioS ao funcionamento do 
Pecúlio por proposta da Comissão de Admi
nistração. 

Art. 10. O Ato nv 9, de 1987, da Comis
são Diretora tornar-se~á sem efeito na data 
da publicação do Regimento Interno do Pe~ 
cúlio dos Servidores do Senado Federal. 

Art. 11. Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrária. . 

Sala das Comissões - Nelson Carneiro, 
Presidente - Alexandre Costa, Relator -
Nabo r Júnior, Relator - Pompeu de Sousa 
- Divaldo Suruagy - Aureo Mello - Lou
remberg Nunes Rocha- Mendes Canale. 
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O 'SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Do Expediente lido, consta o Projeto de 
Lei do DF n? 34, de 1990, que nos termos 
da Resolução n'·' 157~ de-1988, a matéria será 
despachada à Comissão _do Distrito Federal, 
onde poderá receber emendas, após sua pu~ 
blicação e distribuição em avuisOs, pelo prazo 
de 5 dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. 1~ Se.ciei:ário. · · · 

É.lid~.o s~guinte 

Justificaçã~ 

Como é constantemente divulgado pelas 
entidades cole toras de dados sobre o compor
tamento da economia nacional, um dos itens 
que mais sobrecarregam o fndice do custo 
de vida é o vestuário. Sejam ricas ou pobres, 
às crianças que usufruem da gratuidade de 
ensino público. em estabelecimentos oficiais 
é garantida a merenda escolar, assim como 
redução no preço do transporte. No entanto, 
seus uniformes obrigatórios, sob pena de re
jeitaáa a ·freqü~~c~a· ca,sÓ :n~o :os possuam, 
somente podem ser adquiridos mediante 
compra nas lojas Particul<ues ou confeccio-

PROJETO DE LEI DO DF nados a domicilio, cujo ãrtesãnato depende 
N~ 35, DE 1990 de recursos fina,nceiroS Paia a obtenção dos 

Dispõe sobre o fornecimento gratuito tecidos e a'-:iamentos_.· 
de uniformes escolares. No início de cada ano letivo são comuns 

O Senãdo Federal decreta:, -as vexatórias peregrinações de pais ou res-
Art. 1" Fic3 o Poder EXecutivO do Dis- ponsáveis por alunos, quando não os próprios 

trito Federal obrigado a fornecer1 _gratuita- _ alunos, amealhando, da caridade alheia, os 
mente, uniformes escolares aos alunos matri- recursos necessários à compra de uniformes 
culados nos estabelecimentos públicos de escolares, obtidos na cOndição de pedintes. 
educação pré-escolar e de ensino fundamenc Nas Forças Armadas, quando o jovem -
tal, integrantes do sistema .educacional do rico ou pobre- é incorpoi:'ado para o cumpri-
Distrito Federal. menta do serviço militar obrigatório, o farda-

§ 1~ O disposto O.este artiio," não se aplica menta completo é fbrnecido gratuitamente, 
aos alunos cujos pais ou responsáveis perce- inclUSive até quando promovidO ao posto de 
bam rendimentos_ brutos mensais superiores cabo, eis-gué no Orçamento Geral da União 
a dois _salários míniillos, sa!vp ,quari.do se tra- já é prevista dotação a tanto necessário. Por 
tarde dois ou mais educandos., , que não seguir o-Inesmo exemplo em relação 

§ 29 Os ~,~niformi!S iscolar~s d~verão ser às ci"laliÇaSeSC'Olares, pelo menos as de famí-
adequados às ~racterísticas físicas dos res- - lias pobres? Este é. o objetivo precípuo da 
pectivos alunos, considerando: sexo, idade ___ presente prOpo.siçãO, que entendemos de lar-
e dados biométricos. go alcance social para os carente.s grqpos fa

miliares integrados por criança-s matriculadas 
nas escola:;i públicas do Distri~o Federal. § 39 Constituem quaritida:deS ·mínima-s· 

anuais de uniformes para cada aluno: 
a) 3 blusas; 
b) 3 calças ou saias; 
c) 4 pares de meias; 
d) 4 pares de calçados tipo tênis; 
e) 2 ''shorts" para educàç'ão TíSici; 
O 1 casaco para frio. --

§ 4~ Os uniformes serão- foinecidos aos 
alunos no início e no meio de cada ano letivo, 
sendo que no início deverão ser observados 
os seguintes quantitativos: 

a) 2 blusas; 
b) 2 calças ou saias; 
c) 2 pares de meias; 
d) 2 pares de calçados tipo tênis; 
e) 2 "shorts" para educação f{si·ca; 
f) 1 casaco ·para frio. 

Art. 2a A qualidade e _ _os modelos dos 
uniformes a serem gratuitamente fornecidos 
nos termos desta lei serão os mesmos exig'idos 
pelas escolas públicas e vendidos pelos esta
belecimentos comerciais particulares, sem 
qualquer distinção, --

Art. 3~ As despesas decorrentes da apli
cação desta lei serão incluídas no Orçamento 
do Distrito Federal. 

Art.A~' Esta lei entra em vigor em 19 de 
janefrõ-de 1991, devendo o Poder Executivo 
regulamentá-la no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 5q Revogam-se as __ d~sposiç~es em 
contrário. 

.. Sala das Sessõe's, 7 de junho de 1990. -
Senador Maurfdo Corrêa. 

(À Comisstía do Di.strito Federal -
deciSão terminativa.) 

Q SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) 
O prOjetá-de lei lidO seái publicado e reme
tido à comissão comp.etente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons
tituição qúe seríí lida pelo Sr. !~-secretário. 
" , b _li~a a s~guínte 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO 

N• 2, DE 1990 

Suspende a aplicação do art. 62 e altera 
o § 2~ ~o ~· 64 da Const.ituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal nos termo~ do art, 60, pro
Inulgam a seguinte emenda ao texto consti
tucional: 

, ,Art. lo fica suspensa, _ate O término da 
r:~vísão constitucional mencionada no art. 3~> 

• do Ato das Disposições ConstitU~iqnais Tran
'sit6rias, a -eficácia do art. 62 da Constituição 
Federal. 

Art. 2~ o§ 2° do artigo 64 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte reda

~,.~o: 

"§ 2" Se, no caso do parágrafo ante
rior, a Câma-ra dos Deputados e o Sena
do Federal não se manifestarem, cada 
qual, sucessivamente, em até trinta dias, 
sobre a proposição, será esta incluída na 
ordem do dia, sobrestando-se a delibe
ração quanto aos demais assuntos, para 
que se ultime a votação." 

Justificação 

O instituto da medida provisória discipli
nado no art. 62- da Constituição atual encon
tra inspiração no art. 77 da Constituiçãq ít"à
Iíana de 1948. Teve sua origem ainda na f~s.e 
da Subcomissão do Poder Executivo, onde 
já se previa o regime semiparlame_ntarisia de 
governo. O Presidente da República, por so
licitação do Primeiro-Ministro era o texto do 
Anteprojeto do Relator da Comissão III à 
Comissão de Sistematização podia, em caso 
de relevância e urgência, por solicitação do 
Primeiro-Ministro, adqt~r medida provisó
ria, com força de_ lei, deVendo submetê-la 
de iÍnediato, ao Congresso- NaCiOrial, que, 

' estando e_m recesso, seria convocado extraor-
dina:riamente, para se reunir rio prazo de dn~ · 
co dias. A medida perderia sua _eficácia, des
de sua edição, se não fosse convertida em 

· lei no prazo de trinta dias, devendo o Con· 
gresso Nacional disdplinar as relações jurídi
cas dela decorrentes. 

Sem átterações n.a sua, es~ência, o instifuio' 
foi mantido nas fases pOsteriores. b textO 
aprovado em primeiro turnO foi vOtadO antés 

·que se decidis~e o sisterpa ·.de ,&O\_'erno (Pro
jeto A 1 art. 76; texto aprovado, art. 74). Pos
terio:rmente, com a adoção do reginle_ presi· 
dencialista, ante's semiparlanie'ntarista, m'an
tiveram-se os dispositivos 'anteriormente 
aprovados, $Uprimindo-se a referência aõ Pri
meiro-Ministro. Verificou-se, com isso. a-Si
tuação anômala. de adoção de um instituto 
parlamentar"iStá. num regime semipresi
dencÚllista, criando-se um 'sístema híbrido cu-· 
jos marefíciós já 'sé fazem ·seO:tír. gerando 'iii
segurança nos indivíduos pela excessiva e
apressada ação legiferante via medida provi
sóriã. o que, Saliénte-se, tem, ainda, a agr:i~ 
vante de estar emperrandO a açãó dõ Pbde'r 
Legislat!vo. 

Estamos certos de que a época atual exige 
decisões rápidas e de que ao Poder Executivo 
se deve permitir a participação na feitura· das 
leis. Estamos, porém, certos, também, de 
que se deve reservar ao Legislativo a sua prin-
cipal função, evitando-se por parte dos outros 
Poderes, os excessos que colocam em risco 
os direitos cujas garanti?-S deram origem a 
Constituição escrita e a criaçáo das Assem-
bléias de representantes. · ___ ~-
--É, ainda, importante ressaltar que as diver

gências na Constitu"ição fiv.éram sOiuçáo pro
posta nos art'. 29 e 3q do Ato das Disposições 
Çonstitu,cionais Transitórias . 

Os inconvenientes apontados aconselham, 
sobretudo neste momento difícil que o País 
vive, possa o Legislativo desempenhar sua 
função constitucional, devendo para tanto es
tar livre de sobrecarga por apreciação do ex· 
cessivo volume de medidas provisórias. 
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A proposta que temos a honra de ap_rc
sentar, ao mesmo tempo que mantém o ~r!rgo 
62, suspende sua eficácia-ã.i:é 9ue o eleitorado 
decida quanto à forma e ao Sistema de gover
no e até que se ultime a revísãO constitu
cional. Mas, atentos, à necessidade de deci
sões rápidas que permitam ao Executivo 
acompanhar a turbulência da atualidade, pro
pomos se dimímii o prazo ·para- a apreciação 
dos projetas de lei de iniciativa do P~csidente 
da República, em regime de urgêncta. 

Esperamos, com isso, encontrar o equilí
brio, essencial para o desenvolvimento nacio
nal e a plena garantia dos direitos do cid~dão. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. -
Mata Machado- José Fogaça- Jutahy_Ma
galhães _- Maurício Corrêa - Mário Maia 
- Humberto Lucena - Pompeu de Sousa 
-Alfredo Campos- Mário Covas- Fran-
cisco RoHemberg- Almir Gabriel- Mauro 
Borges - Divaldo Suf!Jagy - Louremberg 
Nunes Rocha- Antonio Luiz Maya- Jo_sé . 
Richa - Iram Saraiva - Gerson Camata 
- Mendes Canale - Nelson Wedekín -
Dirceu Carneiro- Áureo Me"llo- F.onaldo . 
Aragão- Jamii_H3ddád ~ Ch~g<~;s ~odri.
gues -:-, Fem<l;lldO Henriq~e Cardqso. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A proposta de emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposiçõ_es . 
espedficãs- conStant'?s: dos arts. 3~4 e ,seguin-
tes do' Regiment9 .I~t~rno, . . . . . . 

Os Srs. Líderes deverão _encaminhar à Me
sa os nomes dos integran~e,s <:le ~u·<l$ banca~as 
que deVerão compor, de acordo c?m a pro
porciorialidade pa~tidária, a. Cm~issão de _16 . 
memOras incumbida do exame da matérta. 
Dessa ComissãO, q'ue a P!isídênciã designará 
dentro de 48 horas, de verão fazer parte, pelo 
menos, sete membros titulares da Ç9mis~ão 
de Constituição, Ju~tiça e Ci~ãc(ani~L A, CQ
missãO' terá o prazO de 30 dias, improrro
gáveis,: para emitir: ~àrecef S~b:re a. ~roro-
sição~ .- . - .-- . , . 

pagos aos trabalhadores desde a edição da 
Medida Provisória n9l85? 

3-:- Quais oS--dados e informações a respei
to da importância económica do efeito sus
pensivo nos recursos--em díssídíõs cOietivos 
foram utilizados pelo Governo para decidir 
sobre a reedição da Medida Provisória n~ 185? 

Justificação -

O requerimento de informaçõeS adffia ob
jetiva elucidar com informaçó_e? g~a.n!it_ativas 
o que tem. sido alegado, genencamente, como 
as causas da reação do Governo ii rejeição 
da Medida Provisória il9'185, de 1990. 

A imprensa, ·ao dar ampla cobertura à deci~ 
são do Congresso 'que rejeitou a proposta 
do executivo contida na Mensagem n\' 81, de 
1990 (n~ 410/90, na origem)' 8diantõu que o 
Plano Collor soferia grave risco em sua inte
gridade se os dissídios co_letivos j~lgados em 
primeira _instância fossem cumpndos __ e que 
esta foi a principil razão_ para _a e_dição da 

- Medida Provisória 11" 190, de .1990 .. Nem a 
Imprensa, , nem a Mensagem o9 88, de 1990 
(n9 451190, na origem) que submete ao Con

. gresso esta ú!timct mt;di_d_a,._(evc;lam os ele

. mentes quantitativos certamente. utilizados 
pela equipe econômica e política rl9 ~ioverno 
e indispensáveis ao ajui,zamen_to _isentQ, pelos 
parlamentares, dos argumentos agora aduzi-
dos â discussão do tema. . 

O requerimento, de outro lado, cumpre 
as formalidades mencionadas ,nO:!! incisos I, 

. II e III do·an. 216 do Regimento Int~rno. 
Sala das Sessões. 7 de junho de 1990. -

·Senador. Mata Macbado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O requerimento lido vai ao exame da Me
sa, 

Sobre a mesa, requerimento que será lido _ 
pelo Sr. 1!' Secretário. 

É lido o se_guinte 

REQUERIMENTO N• 142, DE 1990 

Requeremos, com amparo no que dispõe 
o art. 336, b, do Regimento Interno, urgência 
para o Projeto de Lei do senado It• 64, de 
1990, que .. prorroga o prazo de venciin'ento 
do registro provisório de partidos políticos 
com representação parlamentar, federal ou 
estadual''. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. -
Mário Maia - Jamil Haddad - Fernando 
Henrique Cardoso - Jarbas Passarinho -

' Edison Lobão - Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Castra) 
- O requerimento lido será ":otado ~pós a 
Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mésa, requerímento que será lido 
pelo Sr. 1? SeCretárío. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 143, DE 1990 

Encaminho a Vossa Excelência, para fins 
de justificativà; os atestados médicos anexos, 
referentes a faltas ·às Sessões desta Casa nos 
períodos de ·16 a -27-~-90 e de 15 _a 3_0-5-90_. 

Aproveito o enseJO para re~o~ar~lhe o.s 
protestos de minha eshma e d1stmta cons1· 
deração. · · · · 

Sala das Sessõ~s, 7 de junho de 1990. -
Senador João Lobo .. 

[Q IDO] 
Fll!)l:.JTOCO:t 
lnstlcuto <k C.t~diolasi• 

IIJ:IJOC:.W.OC.U~~~~t;~·IDIOCI.Ull 
AllH)IM(NTO M'iii.V.TOlW EM UIGENCIII_ 

O"SR:. PRESIDENTE (Aiexlmdré Cosia)" " 
-Sobre a mesa, ú:qUerimeilto'qüe s~rã ~ido .. 
pelo Sr. 1~> SecretáriO. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 141, 1990 

Senhor Presidente; 
Nos termos do disposto no artigo 216 do 

Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro a-o Poder Executivo, através d? Minis
tério da Economia, Fazenda e PlaneJamento 
e do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, as seguintes informações: _ 
1-Quais os- dissídios coletivos, por_ Uni

dade da Federação e por categoria profis
sional, foram objeto de solicitação do-efeito 
suspensivo a que se refere a Medida Provi
sória n9 185? 

2 -Qual o número de trabalhadOres afeta
dos pelos dissídios coletivos cujas sentenças· 
foram alvo de recursos com efeito suspensivo 
e qual o montante de recursos- financeiros 
que, em razão dos recursos, deixaram de ser 

.. 

.. __ _ 
-·-

a .. rt1Lo.r-t-.~.rnoo:~·ID-~I·c:Gl:llf$1f6U,OOI)t ... fo ... IM,It 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O requerimento que acaba de ser lido será 
votado após a Ordem do Dia, nos termos 
regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A Presidência recebeu a Mensagem n~> 132, 
de 1990 (n~ 457/90, na origem), pela qual o 
Senhor Presidente da República comunica 
que se ausentará do País, -nO _período de 6 
a 11 do corrente, a fim de Partk-ipar, a convite 
da Fifa, das cerimónias âe abertura do Cam
peonato Mundial de f'utebo12 _a realizar-se 
dia 8 próxúno em Milão, Itália, e assistir à 
primeira partida da Seleção brasileira em Tu
rim. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N• U~, DE 1990 
(N~ 457/90, na origem) 

Excelentíssimos Seilliores Membros do Se· 
nado Federal: 

Tenho a honra de informar Vossas Exce
lências de que deverei me ausentar do País, 
do dia 6 ao dia 11 de junho de 1990, para 
viajar à Itália a fim -de ·participar, a convite 
da "Federation lnternationale de Football 
Association" (FIFA) das cerimónias_ de aber
tura do Campeonato Mundial de Futebol -
"Itália 90, a se realizarem em Milão em 8 
de junho corrente, bem como para assistir 
à primeira partida da seleção brasíleira em 
Turim no dia 10. 

Eni minha estada na Itália, além de outras 
atividades, manterei encontro com o Presi-

. ~·;")~~-.-.~ -_ 

. 

dente FiancescÜ Cossiga, bem como visitarei 
em Pistóia O Monumento Votivo Militar Bra
sileiro. 

· Brasília, 6 de junho de 1990. -Fernando 
Collor. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Esgotou-se, hoje, o prazo previsto no art. 
91, § 49 do Regimento Interno, sem que tenha 

_sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em oidem do dia, do Projeto de Lei do Sena
do n9 301, de 1989, de autoria do Senador 
J\iJ;a!Jrício Corr~~_. _que transfere para o domí
nio do Oistrlto Fe~eral os imóveis que men
ciona. 
---Aprovado em apreciação conclusiva pela 
Comiss-ão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, a Presidência, atendendo ao disposto no 
§ 6~ do referido artigo, despa-chará a matéria 
ã Cârriãi"a dos Deputados. 

_ O SR. PRESlDE~TE (Alexandre Costa) 
- Fassa~se, agora, à apreciação do Requeri
mento no 140, de 1990, lido na reunião de 

_ C?ntem,_ do Senador Lourival Baptista, solici
tando licença para ausentar~se dos trabalhos 

_da C3;sa, no período de 5 a 8 do co.crente, 
, para partiCipar, como presidente do grupo 
_assessor para 6 êontrolÇ do tabagismo no Bra
sil, da sessão especial da Assembléia Legis
lativa do Estado da Bahia em comemoração 
ao "Dia Mundial do Meio Ambiente" e as
suntos referentes ao co_mbate e erradicação 
do tabagismo. 

Em VotãÇão o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

9 SR. PRESIDENTE (Ãlexandre CoSta) 
~Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
- Presidente e Srs. Senadores, solicitei a pala· 
vra para uma explicação pessoaL 

Um jornal desta Capital, o Correio Brazi~ 
liense, public?, h_oje, matéria sobre a qual 
etlcamillhei ã redação desse grande jornal 

brasiliense e brasileiro uma retificação que 
devo a ele, mas devo sobretudo a esta Casa 
e, muito particularmente, ao meu amigo, 
meu Colega, meu correligionário ideológico 
- embora não partidário - Senador Jamil 
Haddad, que, tomado de incompreensão pela 
ausência de um contato pessoal e de uma 
explicação pessoal da motivação dos aconte
cimentos aqui havidos ont~m. interpretou er
roneamente o comportamento deste Senador 
que ontem, mais uma vez, presidia os traba
lhos desta Casa . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estava eu, 
como é público e notório, como sempre estive 
e como estarei, enquanto tal situação aconte
cer, empenhadíssimo em desfazer, desmas
carar - é este_ o termo exato - e contra
por-me a todas as manobras, a todas as frau
des, a todos_ os. abusos dD poder autoritário 
atualmente exercido pelo Presidente da Re
pública e pelos seus auxiliares. Isso é público 
e notório e ninguém pode, de maneira algu
ma, supor que ontem tive a intenção de dar 
mais um dia de folga, vamos dizer, de armis
tício temporário à Sr"'Ministra Zélia Cardoso 
de Mello, a quem sempre me refiro e assim 
me tenho .referido todas as vezes que a S. 
Ex' faço alusão, tanto da tribuna desta Casa, 
como das poucas ocasiões em que tenho dis
cursado na tribuna do Congresso, como a 
expressão segunda (já que a primeira é indis
putavelmente o próprio Presidente da Repú
blica), como a expressão segunda, repito, 
desse, vamos dizer, erppenho de tomar a au
toridade neste País "uni" e onipotente, em 
que o Poder Executivo exerça, ao mesmo 
tempo, os três Poderes; exerça, sobretudo~ 
as funções do Legislativo, que está exercendo 
através do abuso das medidas provisórias; 
abuso a que, afinal, até _para certa frustração 
nossa, foi o Supremo Tribunal Federal -
e não o Congresso, como deyeria- que pôs 
uma barreira. Tenho-me empenhado, notó
ria e publicamente, e até ruidosamente, em 
contestar, em combater, em,opor-me, com 
todas as minhas forças, ao arbítrio do autori
tarismo, que tem como segunda figura a s~' 
Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, a quem, para caricaturar esse autori
tarismo, que- tem laivos de ridículo, sempre 
chamei e tenho repetidamente chamado des
ta tribuna, e numa ou outra vez em que falei 
dã tribuna do Congresso sobre o assunto, de 
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Ministra da Economia, da Fazenda, do Plane
jamento, subúrbios, arrabaldes, arredores, 
entornas, bairros etc., porque quero com isso 
cumprir o velho brocardo latino ridendo casti
gat mores, porque é tão ridícula essa superau
toridade "unipotente" e onipotente, que é 
preciso se-r ridicularizada, que é preciso ser 
desmanchada pelo ridículo. -

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
jamais poderia passar pela c-<~.beça de quem 
quer que fosse que este Senador pretendesse 
dar a Sr' Ministra Zélia Cardoso de Mello 
-se_ não me enganu-é este o nome de S. 
Ex• um-dia a mais de um semi-armistício; 
eu, que sou autor de requerimento de infor
mações, para o qual me propunha apresentar 
um pedido de processo idêntico ao do Sena
dor Jamil Haddad, e só não o fiz porque, 
exatamente quando terminava o prazo, S. Ex• 
se apressou em entrar em contato com o meu 
Gabinete, anunciando que só àquela altura 
tomara dele conhecimento - e até alegava 
que demorara tanto a tomar-conhecimento 
do meu pedido de informações que lá estava, 
àquela altura, há trinta e dois ou trinta e 
três dias, porque o trabalho de levantamento 
dos dados para atender ao pedido de informa
ções do Senador Jamil Haddad havia sido 
tão absorvente que não tinha tempo para 
mais nada. 

Foi" este o recado que re_cebi. Coisa espan
tosa, porque justamente naquela ocasião S. 
Ex• oficiava à Presidência desta Casa alegan
do que não podia responder ao Senador Jamil 
Haddad porque este --Senado foi este o 
resumo, S. Ex• não o disse nestes termos -
não estava sabendo interpretar a Constitui
ção nem o seu próprio Regimento Interno. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, pretendia 
eu criar o caso exatamente naquele momen
to, no dia seguinte ao que houve com o reque
rimento não atendido do Senador Jamil Had
dad; o que, discretamente, adiei Uns dois ou 
três dias depois, para que não se supusesse 
que eu queria "pegar-uma carona" no alto 
mérito do requerimento do Senador Jamil 
Haddad .. 

Hoje estou remetendo ao jornal, pelo qual 
tenho um grande apreço - e até na antevés
pera manifestei a emoção com que acompa
nhei a morte de seu fundador, na presença 
do nosso Companheiro João Calmon, com 
um discurso aqui, no Senado, que o próprio 
Correio Braziliense publicou na íntegra -, 
estou remetendo, repito, uma carta que es
crevi de manhã, dizendo da minha motiva
ção. Infelizmente, não tive sequer telnpo de 
combinar com o meu companheiro, amigo 
e correligionário ideológico, volto a repetir, 
Jamil Haddad, de forma que S- Ex~ está aqui 
tOIIJando conhecimento pela primeíra- Vez 
dessa motivação. 

A minha preocupação, Sr. Presidente,.on
tem, quando, aí, na Mesa, conversava com 
os assessores da Secretaria da Mesa, os asses
sores da Presidência da Mesa, a minha ansie
dade- e disso eles são testemunhas tal como 
é testemunha o meu particular amigo, além 
de -Colega de Senado e correligionário parti-

dá rio, o 1 ~Secretário desta Casa, o eminent~ 
Senador Mendes Canale :-. a mínha 
ansiedade era a de que o Senador Nelson 
Carneiro, o eminente Presidente desta Casa, 
chegasse a qualquer momento para presidir 
os trabalhos da Casa, com a mesma pontua
lidade com que chegara na primeira vez em 
que este assunto foi trazído a este Plenário. 
S. Ex~ chegara, então, junto comigo, às 14 
horas e 2 minutos e logo veio à Mesa, porque 
era um assunto excepcional. 

Certo de que isso aconteceria ontem, espe
rei-o até o limite do prazo para abrir os traba
lhos. Tendo chegado à Mesa também o 1~ 
-Secretário, Senador Mendes Canale, per
guntei a S. Ex• por que não assumia ele a 
Presidência.- Achei que S. Ex• deveria assl!-
mir,-de veZ que, na escala hierárquica, é auto
ridade maior do que eu próprio. 

_Espere"i até o último momento, e quando 
me sentei nessa cadeira presidencial para 
abrir os trabalhos, exatamente nesse momen
to fui advertido pelos dedicados, esforçados 
e diligentes componentes da assessoria da 
Mesa, dizendo que o Senador Gerson Cama
ta, estrategicamente situado ao fundo do Ple
nário, se não me engano n-a terceira-bancada, 
já de microfone erguido - e, pela porta de 
comunicação que dá para o café, aqui do fun
do do Plenário, tinha ele a cobertura do pelo
tão de choque do Governo, neste Senado Fe
deral, pronto a prestar sempre serviÇo, inva
riavelmente, a este Governo- preparava-se 
para a ofensiva. 
--Sr. Presidente, realmente, antes mesmo 

que-eu pudesse sequer tocar a campainha pa
ra iniciar os trabalhos, S. Ex' começou a de
blaterar que a sessão seria ilegal, que havia 
irregularidade regimental, porque estava sen
do aberta fora de hora. Na verdade, estava 
exatamente no momento terminal, quando 
olhei para o relógio. Achei que era o mo
mento de virar o feitiço cop.tra _o feiticeiro, 
Sr. Pre:sidente e Srs. Senadores, porque o 
que acima de tudo eu desejava - e por isso 
esperei longamente a chegada do nosso Com
panheiro, o eminente Senador Nelson Car
neiro, para presidir os trabalhos - era que 
o processamento desse pedido de informa
ções, isto é, o 1ãd0 operacional desse proces
so, se revestisse da maior respeitabilidade e 
da maior dignidade, partindo, portanto, do 
Presidente Titular desta Casa e não do Sena
dor que é o quinto substituto, e, por conse
guinte, o sexto ocupante na linha de respon
sabilidade pela Presidência dos Trabalhos. 
Ao mesmo tempo, não queria que houvesse 
qualquer eiva de suspeição por oposicionis
mo, pela notoriedade das posições, pela noto
riedade das minhas atitudes políticas, de mi
nha posiçao po1ft1ci. Eu queria que partisse 
com a dignidade da Presidência do Senado. 
da Presidência do Congresso, da Presidência 
do Poder Legislativo, o ato pelo qual se inicia
ria a ação de processo por crime de responsa
bilidade contra a Sr' Ministr\'1 da Economia, 
Fazenda e Planejamento. 

Foi esta a niiilha motivação, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. Ê lamentável que tenha 

sido tão mal interpretada. Na verdade, a Sr' 
Ministra não ganhou um dia. Estou conven
cido de que esse dia, longe de ser uma perda, 
é um ganho para a caosa dos que querem 
desfazer o autoritarismo, a empáfia deste Go
verno que se quer unipotente e ·onipotente. 
Deve-se~ pois, -revestir esse ato de autoridade 
do Legislativo da fiais alta dignidade e da 
mais alta insuspeição. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
escrevi uma carta àquele jornal, pondo as 
coisas no seu devido lugar. 

Aproveito a oportunidade para, nesta mi
nha atuação, neste rn_omento na tribuna, dar 
esta explicaç~o pessoal à Casa. Apesar de 
uma possível aparência em contráriO, a minha 
atitude janiais poderia ter sido compreendida 
e interpretada como um ato de colab9racio
nismo com um Governo a quem combato 24 
horas por dia. 

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

O Sr. Jamil Haddad- Peço a palavra pela 
ordem, Sr. Presidente. 

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

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, ao deixar a Mesa, 
o Presidentetitular, o nobre Senador Nelson 
Carneiro, fiz-lhe um apelo. Todo o Plenário 
tomou conhecimento do Aviso n~· 234, da Mi
nistra Zélia Cardoso de Mello, no qual S. 
EX" comunica- já que paSsoU voal:i-do ore
querimento pelo Plenário - que ela agora 
tem condições de determinar ao Presidente 
do Banco Central que comece a levantar. os 
dados. que poderão ser entregues dentro de 
um prazo de 5 dias. V. Ex•• sabem que o 
debate da s_essão de_segunda-feira esteve rela
cionado com o Avis.o da Ministra. 

O Sr. Presidente Nelson Carneiro decla
rou, em certo momento -e as notas taqui
gráficas consignam O fato __:, qUe ·já tinha 
um parecer para se iniciar i:i processo de en
quadramento da Ministra, motivO da convo
cação da sessão. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V. 
EX" um breve aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Pois não. 

O Sr .. PompeU de Sousa - -FOi baseado 
justamente nessa comunicação que S_. EX" fez 
oficialmente à Casa que eu queria e me empe
nhava para que S. EX~' fosse o Presidente na 
hora da dec;isão. 

O SR. JAMIL HADDAD --A finalidade 
específica desta sessão extraordiiiária é o 
cumprimento do dispositivo do art. 216, § 
1~, do Regimento Interno, com relação à Mi
nisüa de Estado da Economia, Fazenda e. 
Planejamento, Dr' Zélia Maria Cardoso de 
Mello. 

Mas a Casa não tomou ciência do parecer 
do Presidente Nelson Carneiro, em razão da 
entrega daquele Aviso pelo Líder do Gover
no, Senador José lgnácio Ferieira. --- -
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Peço que, de imediato, a Mesa adote provi
dências no sentido de serem entregues cópias 
do parecer do Presidente, para que todos os 
Srs. Senadores tomem ciência e possam fazer 
um paralelo com o Aviso da Ministra que, 
aliás, foi contestado pelo Presidente do Ban
co Central, que declarou ontem na Comissão 
e, hoje, pelos jornais, que não dará as infor-
ma)ões. -

E esta a solicitação que formulo à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (AJexandre Costa) 
-Há um equívoco de V. Ex•, que será escla
recido na segunda _pa~te da s~ão. Estamos 
na fase inicial. Logo aj>ós a Ordem do Dia, 
V. E~· terá o resultado, pois, pelo que vejo, 
há um equívoco quanto a esse parecer do 
Presidente da Casa. S. Ex~ o explicará a V. 
EX" (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Nobre Presidente, nobres Srs. 
Senadores, enquanto esta Casa aguarda qno~ 
rum qualificado para apreciação e votação 
da matéria objeto da Ordem do Dia de hoje, 
7~6-90, com a devida permissão da Mesa e 
a compreensão do Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexã.ndre Costa) 
-Esclareço ao nobre Senador que, efetiva
mente, a Mesa aguarda o quorum e, por isso, 
está dando a palavra a V. Ex~, concedendo-a 
por dez minutos, mas tendo em vista que 
existem seis oradores para após a Ordem do 
Dia. Esse tempo equivale a quase três horas 
de relógio, ou até que façamos quorum para 
a votação. -

O SR. MÁRIO MAIA - A-gradecendo a 
V. E~, prometo fazer a leitura do discurso 
dentro do tempo estipulado por essa Presi
dência. 

No dia 5 _dJ;: junho o mu"ndo comemorou 
o "Dia do Meio Ambiente", para nós uma 
data marcante, porque consagrada a um tema 
que há décadas nos dedicamos. Infelizmente, 
tornou-se um dia triste, sem inotivos para 
comemorações, porque faleceu um ilustre e 
brilhante componente desta Casa, persona
lidade que também há muito _compartilhá
vamos e convivfamos em- nosso ambiente, o 
nobre Senador Luiz Viana Filho, cuja forte 
e digna biografia honrou este Plenário por 
tantos anos. Então, por este motivo, adiamos 
para hoje o pronunci<~mentO que estamos a 
fazer sobre o meio ambiente, algumas das 
conseqüênciãs de sua degradação e nossas 
expectativas. Exatamente quando hoje tam
bém se encerra a "Semana do Meio Ambien
te", lembramo-nos de que há exatamente um 
ano e dois dias, em 5 de· jurího 'do ano passa
do, ocupamos esta tribuna para tratar deste 
mesmo assunto, o meio ambiinte. Naquela 
ocasião, o epicentro de nossa fala foi a Ama
zônia. Como um amazônida emperdenido, 
teimoso, afirmávamos que a Amazónia era 
a última particularidade à flor da terra em 
perfeito equihbrio em nosso planeta. Um 
equilíbrio que não aumenta nem dbnin_ui o 
oxigénio ou o~gás carbónico da região; tam-

bém pão absorve os gases provenientes de 
outrãs regiões nem puiific~ o ar q~e respira
mos na terra._A Amazónia interfere na eva
poração da água, no regime de chuvas, na 
produção de _calor e poderá, talvez, interferir 
no nível das águas dos ocean_os. Seu equilíbrio 
é próprio, particular e único. O que temos 
a fazer com relação à Amazônia é preservá-la 
a qualquer preço, a todo custo, até que possa
mos realizar um completo censo de suas prow 
priedades vegetais, climáticas, econômicas, 
antropológicas, _culturais, ~dais e polítiC<!S· 
.é isto nlesmo! A Amazónia abrange todo 

-o universo do interesse humano. Não é o 
pulmão do mundo, mas é vital para a huma
nidade. 
-Hoje, um ano depois, nosso pronuncia

mento persegue o mesmo objetivo, continua
mos na mesma trilha, como se fôssemos serin
gueiros de uma mesma picada: é preciso, é 
fundamental, é indispensável a preservação 
da Amàzónia. 

Neste último ano, quando teve infcio uma 
nova década, houve grandes avanços. A hu
manidade ou, pelo menos, grande parte dela 
parece ter-se -conscientizado da indispensa
bilidade de novos comportamentos com relaw 
çãõ ao meio ambiente. Especialmente entre 
os jovens, esse novo comportamento é mais 
claro e também mais convicto", reaL Acredi
tamos que, no caso brasileiro, houve um 
grande avanço neste s_entido. Parte dele é 
creditado aos graves problemas vividos pelas 
populações dos grandes centros urbanos .. 
uma outra parte do crescimento da consciên
cia ecológica é devida, sem dúvida, ao traba
lho do Ibama, ao trabalho incansável de uma 
pessoa rdã.tiVain(mte nova na área do cons:er
vacionismo; mas que se revelou de grande 
valia, muita _seriedade_ e competência, que 
é o Sr. Fer_nando César Mesquita. Precisamos 
reconhecer esses novos valores que se agre
gam à nobre causa da ecologia, sem o_ ranço 
do preconceito, desvinculàrido~os das cir
cunstâncias que prevaleciam no ·Governo Sar
ney. Fernando César M~squita deu novo 
alento aos órgãos do GOVerno qUe cuidavam 
do meio ambiente e - por que não dizer? 
-trouxe a ecologia para o -primeiríssimo pia~ 
no da consciência nacional, ocupando largos 
espaços nos meios de comunicação e comba
tendo eficazmente as queimadas, o desmata
mento e a corrupção que havia e ainda há 
nesse meio. Ainda há poucos dias soubemos 
que o delegado do Ibama no Pará apreendeu, 
ira proveniente de um desmatamento ilegal 
de dois mil hectares de terra. O Ibama conti
nua agindo com seriedade, o que é muito 
bom para o País e um exemplo para outras 
repartições públicas e privadas, às quais falta 
a chama vital, o fogo essencial do amor à 
causa. Carlos Drumond de Andrade talvez 
dissesse que a preservação ecológica deixou 
de ser ganche, esquiva, para ser frontal, vigo
rosa. 

No plano mundial também houve progres
sos. Nos dias 17 e 18 de abril último, delega
ções de 17 países reuniram-se em Washing· 
ton, nos Estados Unidos, para discutir, no 

Congresso sobre Mudanças Globais, as ques
tões fundamentais para o futuro da humani
dade. É sabido que os resultaclos desse Con
gresso fo"ram pequenos, insuficientes. Porém, 
a simples realização do evento já é um grande 
sinaJ de progresso na área, especialmente se 
considerarmos a participação do Presidente 
dos Estados Unidos, Sr. George Bush, que 
demonstrou preocupação e comprometeu-se 
a levar o seu país a atuar com ínaiõr vigor 
nas questões do meio ambiente, inclusive jun
to aOs bancos -internacionais de desenvolVi
mento, BIRD e BID, para que vinculeDúeus 
projetas ao trato adequado da ecologia. 

Sabemos que essas instituições, já há algum 
tempo e independentemente do Sr. ÇJeorge 
Bush, têm financiado programas com cláusu
las específicas de proteçào ao meio ambiente 
e, mais que isso, têm uma verba aproximada 
de um bilhão de dólares para financiar pro je
tos de recuperação do equi~1brio ecológica. 

No momento, o fator de maior preocupa
ção ecológica tem sido o chamado efeito estu
fa, um fenómeno que altera o meio ambiente 
de forma global, provoca alterações climá
tícas em todas as regiões da terra. Três são 
os grandes vilões causadores do efeito estufa: 
um deles, o CFC (clorofluorocarbono), é res
ponsável por 17% do efeito mencionado. O 
CFC é combatido eliminando sua ut_ilização 
na indústria de refrigeração _e nas embalagens 
de spray. Outro grande responsável, 19%, 
é o gás metano - este~ de _prevenção mais 
difícil; sua origem _são os grandes banhados, 
como o Pantanal Mat~-grossense, as planta: 
ções irrigadas e os manguezais. Comó se vê; 
será difícil combatermos esses 19% de contri
buição para o fenômeno eStufa provenientes 
dessas causas. Mas o vilão famigerado, o 
maior contribuinte para a formação do efeito 
é o gás -cai"bôriicó . .Justi?l! 50%. E os países 
ricos; enl espeCial os Estados Unidos, são 
os grandes causadores do gás carbónicO. Esse 
gás impregna o mundo desde a Revoluçao 
Industrial. De 1850 até hOje, a concen"tr-ação 
de gás carbónico i.J.a atinosfera saltou de 290 
para 345 ppm (partes por milhão). E o com-
bate à sua produção é dificílimo, pois é produ
zido e exalado pelos motores à explosão. Os 
automóveis são os grandes fornecedores de 
gás caibônico à atmosfera. Exíste uma cama
da de aproximadamente 115 bilhões de tone
ladas de carbono sobre nosso planeta. Esses 
gases do efeito estufa formam uma densa ca
mada entre nós e o sol, impedindo que a 
terra, através dos raios infravermelhos, de
volva parte do calor recebido. Essa luz infra
vennelha, ao ser devolvida pela terra, encon
tra a camada dos gases do efeito estufa e 
retorna a nós, f?Spalhando seu calor e provo
cando alteraçóés térmicaS e climáticas inten
sas. 

Ainda assim, somos otimistas. A humani
dade está encarando a quest.ão ecológica co
mo parte vital de nosso organismo. Não existe 
radicalismo excessivo em ecolOgia. Q~a.nto 
mais radicais formos, melhor será para nós 
mesmos, nossos descendentes e nossa huma
nidade. 
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Muitas idéias têm surgido, inclusive uma 
apresentação pelo Prof. José Goldembei-g, 
Secretário de Ciência e Tecnologia, que con
siste em acrescer de um dólar cada barril de 
petróleo extraído. São dezenas de milhões 
de barris de petróleo que o mundo consome 
por dia, o que seria suficiente para form·ar 
um grande fundo de recursos financeiros para 
aplicação em pesquis-as e projetas que benefi
ciassem o meio ambiente. Outra idéia braoc;i
leira, desenvolvida na USP - Universidade 
de São Paulo, é o Pro feiO Fforã.tri, que -seria, 
basicamente, ci reflorestamento de grandes 
áreas da crosta terrestre, de conformidade 
com a vocação vegetal específica de cada re
gião. 

No Brasil, é cada vez mais crescente o nú
mero de adeptos do ideal ecológico. A ONU 
está premiando, cada vez mais, brasileiros 
que se destacam na área do meio ambiente. 
Este ano, o nome de Chico Mendes foi lem
brado mais uma vez, além de outro ilustre 
colega parlamentar, o Deputado Fábio Feld
mann, entre outros. 

Chico Mendes é um nome que se firmou 
na restrita constelação dos heróis. Ainda mais 
restrita por tratar-se de herói brasileiro. Um 
amazónida pobre, de origem humilde, que 
foi alfabetizado aos vinte anos de idade e 
empolgou as elites dos países ricos, sendo 
hoje homenageado postumamente por na
ções, organizações internacionais, governan-
tes, políticos, artistas, estudantes em todo o
mundo. 

A grande criação de Chico Mendes fái; 
sem dúvida, o fo"rtãlecímento de Umã. cOeis-' 
ciência ecológica mUndial. Mãs "liá outra; de 
fundamental importância para aqueles ama
zônidas que vivem nos adentrados da floresta 
e para a própria preservação florestal. É a 
chamada reserva extrativista. Uma reserva 
extrativista, ·pa,ra deiXai bem dâ.r().Q seu Cem
ceita, é um espaço territorial desi:illado â ex
ploração auto-sustentável e ã conservação 
dos recursos naturais renováveis, -feitas, eX
clusivamente, por pupulações essencialmente 
extrativistas. 

Existem, atualmente, no Brasil quatro re
servas extrativistas: duas no Estado do Acre, 
uma no Amapá e outra em Rondônia. Ao 
todo, são dois milhões, cento e sessenta e 
dois mil, novecentos e oitenta e na: v e hectares 
de_ terras destinadas às populações que vivem 
do ramo gumífero na Amazônia. Os povos 
da floresta não matam os animais,- nâo des
troem as árvores, não queimam, ·não- dizi
mam. Suas economias são baseadas estrita
mente no cultivo de subsistência, num ou 
noutro animal de pequeno porte e na produ~ 
ção de borracha. ESses heróis anónimos for
mam o verdadeiro exército da defesa da fló
resta. São uma barreira natural ã ocupação 
desenfreada da Amazônia. Onde há serin
gueíro, é mais difícil a destruição, a tansfor
mação das florestas em pastagens para gado. 

Ao lbama cabe, além das importantes tare
fas de monitoramente do meio ambiente em 
todo o País, o fortalecimento da idéia da re~ 
serva extrativista, sua expansão e ·a garantia 

de pleno funcionamento_ em todas as que fo
rem criadas. 

Na passagem do "Dia Mundial do Meio 
Ambjente", o Brasil está começando a im
por-se perante as nações civilizadas como um 
País seriamente interessado numa política 
ambiental global, em que pese estar consta
tado que a verdadeira causa do desequihbrio 
ecológico do mundo é o modelo de desenvol
vimento escolhido pelas nações ricas, todo 
ele baseado no consumismo desenfreado, no 
capitalismo -eXacerbado, no individualismo 
neuro~izante, ~go(sta e francamente contra
ditório, frente aos valores mais fundos da civi
lização ocidental e cristã. 

Os brasileiros adotam a política da preser
vação ambiental e preparam-se para isto. Ca
be ao Governo Federal desligar-se um pouco 
dos holofotes da televisão e observar seria
mente o seu papel, sob pena de ser ultrapas
sa"do pelos fatos e pela História. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Mário Maia, 
o Sr. Alexandre Casta, 2'1 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Canteiro, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC .. 
PrOnuncia-o segui~te d~scurSO.)-:- Sr. Presi
dente~ Srs._ 5_eilad0re_:s, o .g~eu EstaQo_de-Santa 
Catãríria ·t~ri:t Sídó VHínl8.-peimanenú~ do des
casei do Govúriô-Cellirãl. · - - · -

SOmOs credOres da conclusão da BR-282, 
das obras de contenção de enchentes do V ale 
do Itajaí, da duplicação da BR-101, do trecho 
Gaspar Navegantes, e neste exato momento 
nos tiram o poUco que conseguimOS conquis
tar depois de muitas lutas do nóssO povo; 
com a transferência e_ extinção de órgãos fe_
derais, corri a: mUdança da Sede de empresas 
públicas pata outros Estados. ' 

Somos_ credores, mais, de que aÜnião con
serte as eStradas federais em Santa Catarina, 
cujos buracos custam vidaS, prejuízOs mate
riais e humanOs. 

É uma vergonha o que acontece nas estra
das federais de Sarita Cataiina. 'Outio pontO 
em· qu·e- a discriiriiriiçào em n-oSso "EStado é 
verdad~iro escândalo é 9, que se refere ao 
abastec1menta:de álcool. 

O conceituado jornalista Moacir Pereira, 
em momento Ue indignação e de inspiração,-~ 
em artigo denominado ··o-Escândalo do Al
cool", reflete todo o estado de espírito da 
gente catarinense. 

Pela atualidade e pelo vigor dos conceitos 
ali emitidos, transcrevo na íntegra, o artigo, 
para registro nos Anais do Senado: -

"O ESCÂNDALO DO ÁLCOOL 

Moacir Pereira 

Quem pode está trocando veiculo a 
álcool por motor movido a gasolina. São 

-milhares de proprietários que, irritados· -

C_()m tanta desorganização, irresponsabi
IRiade e faftã de competência, partiram 
para uma solução particular. E dane-se 
o chamado espírito patriótico dos brasi
leiros, os ingénuos que resolveram tem
pos atrás acolher a convocação cívica do 
Governo da Repúbfica: -

O cjUe-está aco-ntecendo desde feve
reiro em Santa Catarina já virou caso 
de polícia. Tamã.riho descaso com um 
Estado que trabalha, produz, exporta, 
transfere milhões de cruz.eiros aos c.ofres 
da União •. Qão se tem notícia Ila hiS:tória 
recente. 

Ninguém consegue dar uma explica
ção convincente sobre esta dramática si
tuação vfvida pelos catarinenses. De 
Fortaleza para a regiã-o Sul qualquer ci
dadão viaja tranqüílo com carro a áic_ool. 
Quando chega na_ front~ira_ do Paraná 
com Santa Catarina passa a enfrentar um 
inferno. Filas intermináveis, com prejtif
zos incalculáveis para empresas, pes
soas, instituiÇõe_s_;-õs-municlpios;--o Esta-
do e a Nação inteira. - -

Milhões de_ cruzeiros do Tesouro 
transferidos para os usineirós, a título 
de incentivoS-oficiais, visando à instala
çãO do Pró-Álcool. Uma frota imensa, 
com números conhecidos, passível de um 
planejamento rigoroso sobre as cotas de 
abastecimento, fica sem qUalquer garan
tia. 

Só em Florianópolis são 90 mil veícu
los a álcool carentes do produto. Moto
ristas de táxí penando nos postos, per
dendo o precioso tempo, sem poder ga
nhar e atender a popula_ção. Empresas 
com frota a álcool que reduzem a produ
ção. Queda no movimento de hotéis e 
restaurantes. 

E agora:. Vem a Gazeta Mercantil con
firmar que há grande quantidade de ál
cool em São Paulo e_ um estoque volu
moso de 20 rriilhóes de litros no porto 
de Paranaguá. · · · 

Razãó da retenção: "erro na transfor~ 
mação do prOduto de anidro para hidra-
tado, pratiCãdo pela Copersucar". 

O Departamento NaciOn-al de Com
bustíveis foi comunicado da ocorrência 
e nenhuma providência: tomou" para re
solv_er o problema. 

Mudou o -Governo, maS ·o" br-asileiro 
continua viVendo no país do faz-de-_con
ta. 

S_e Santa Cã.tarina tivesse autõrídade, 
mandava interditar a BR-101 e só libe
rava o transporte de mercadorias quando 
o Governo assegurasse o abastecimento 
de combustível, como faz no resto do 
País. . 

Chega de sofrer por ser-um--Estado 
bonzinho." ' 

Era o que •inha· a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuriciã O seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, faleceu, dia 30 
de maio, em Fortaleza, o venerando líder 
político Raimundo Elísio Frota Aguiar, figu~ 
ra destacada na Zona Norte do Estado, ati 
exercendo um comando partidário de mais 
de meio século. 

Prefeito do Município de Cariré, sua terra 
natal, alicerçou uma sólida base de prestígio 
e popularidade, elegendo-se, inclusive. por 
três legislaturas, Deputado ã. Assembléia Le· 
gislativa do Ceará. 

Obedecendo à orientação do_saudoso Se· 
nadar Menezes Pimentel, Elísio Aguiar fi· 
Iiou-se ao antigo PSD, sendo em 1951, o de· 
putado estadual mais votado de sua agremia· 
ção. 

Tive o privilégio de conviver de perto, no 
Legislativo cearense, com o extinto, reco
lhendo impressões admiráveis de sua coerên
cia, tenenacidade e espírito pUblico. 

Na campanha de 1986, fui seu hóspede em 
Cariré, sendo recebido delormaiidalga, por 
ele e por alguns de se_us_filhos e n_etos, com 
os quais mantenho laços de amizade, notada
mente o ex-Deputado Felínto Elísio Ag!liar, 
o Dr. ElisliDar Aguiar, o Dr. Helder Aguiar 
e o tabelião Ribamar Aguiar. 

Ao reunir-se a nossa bancada ã Assem
bléia, as opiniões de Elísio Aguiar eram sem
pre apreciadas com o maior respeito, pela 
experiência e tirocínio que ele soube conso
lidar ao longo de sua fecunda vida pública. 

Hospitalizado já aos 95 anos, o velho parla
mentar manteve-se lúcido até o instante de 
seu desenlace, transmitindo aos descendentes 
lições continuadas de civiSino e dedicação ã 
causa pública. 

O sepultamento de Elísio Aguiar ocorreu 
no Munieípio de Cariré, R_resente ínC~mpu
tável inultidão das cidades vizinhas, notada
mente Groaíras, Massapê, Sobral e Santana 
do Acaraú. 

Ao registrar desta tribuna, o desapareci
mento daquele ilustr~ amigo_, desejo levar à 
sua fam!lia a manifestãÇão de minhas sentidas 
condolências. 

Elísio foi, iem dúvida, um líder autêntico, 
sempre a serviço dos interesses maiores do 
povo cearense. --

Os seus coestaduanos s-aberão cultuar-lhe 
a memória e seguir-lhe o exemplo de dígni
dade que ele sempre soube admiravelmente 
encarnar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

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

OSR. MARCO MACIEL (i'FL- PE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs__._ Senadores, a Escqla Superior de 
Guerra, em cumprimento aO seu Plano_Anual 
de Estudos, está realizando o Ciclo de Exten
são sobre o tema "As Relações Executivo
Legislativas à Luz da Constituição", desti
nado a militares e civis, entre os quais -
saliente-se, para quem pensa ser a Escola Su» 

púíor _de _q.ucrra uma instituição f~::chada
estudantes e univúsitários. 

A convitê-do Comandante da Escola, Te
nente-Brigadeiro-do-Ar Pedro Ivo Seixas, ti
ve a oportunidade de falar sobre "O Legis
lativo e o Executivo no Processo Histórico
Brasileiro". O referido tema é, aliás, sempre 
rnuito atual. 

Apfoveitei ã oc3.sião. Si. Presidente, para 
falar um pouco sobre a questão institucional 
brasileira, mormente as crises políticas que 
temos atravessado. 

Durante- a palestra fi:z uina análise da evo
lução histórica das inst]tu~çºes politicas que 
exige a compreensãO prévia de que o estado 
dé c_quíhbrio dos sistemas políticos jamais é 
um estado de harmonia perfeita, isto é, um 
sistema em qu~ todas as funções sáq exercidas 
com efiCíêflCia ·e desenvolvidas harmonica
mente. 

O que seria_ o sistema político em estado 
de perfeíto equihbiio. Aquele em que todas 
as inst1tuiç-Ot!s Cunlprissem c~m eficácia as 
suas funÇões e, mais do que isto, todas as 
relações intra e extra-slste_ma fluíssem sem 
Perturbações. IstO não existe senão nos mo
delos téoricOs de anâiiSes, que são mer:os re
cursos m:etódológicos para compreensão e ex
plicação da realidade. 

A política é o recurso disponível em toda 
a sociedade para a administração dos confli
tos; logo, a conflituosidade é da essência da 
atividade política. Admitindo a natureza des
se conflito permanente, que é de natureza-
antagónica, embora não-destrutiva, podemos 
entender que os sistemas políticos, mesmo 
quando se desenvoJvem sem crises, são neces
sariamente atingidos por perturbações com 
maior ou menor grau de intensidade, ou, em 
outras palavras_,_ por conflitos intermitentes 
que se resolvem sem o recurso à utilização 
de métodos destrutivas ou agónicos. 

O estado de equilíbrio dos sistemas políti
cos, portanto, é _o que poderíamos chamar 
ae-estado de equilíbrio entrópico, definin
do-se entropia, conforme conceitua Aurélio 
Buarque de Holanda, como "medida da 
quantidade de desordem de um sistema•·. 

Nos sistemas políticos, três estágios existi
riam sucessivamente: entropia - crise -
anomia. 

Entropia é o estado de precát:io equilíbrio 
em que vivem e se relacionam as instituições 
integrantes do sístema po(ítico. Crise é a per
turbação aguda e não resolvida na vida e no 
relacionamento dessas mesmas instituições, 
e anomia-,- na definição do profe~or Ralph 
Dahrendorf, é o estado em que a perda do 
controle sobre as crises não reSolvidas leva 
à_ ruptura ou dissolução do sistema vigente. 

_ Aceita e_ entendida essa preliminar, temos 
que entender que uma crise resolvida por ne
gociação no Sistema político, ainda que fora 
da leg_alidade vigente, faz voltar ao estado 
de equilibrio ou entropia, com novas pertur
baçõ(!S. Não resolvida, leva à anomia Ou rup
tura do sistema. 

- O que nos interessa, portanto, no processo 
de análise do sistema e das instituições polí-

ticas brasileiras é identificar quando, em que 
circunstâncias e por que- as ielãÇões institu» 
cionais passaram por crises administradas e, 
portanto, resolvidas e quando, pela persis
tência ou agravamento dessas crises, elas le
varam à anomia por desagregação do sistema. 

Relaçóes Poderes Executivo X 
Legislativo no Brasil 

As relações entre os poderes constitufdos 
no Brasil e não apenas as relações entre o 
Executivo e o Legislativo que, no caso, nos 
interessam - sempre foram perturbadas por 
crises intermitentes, como de resto ocorre, 
normalmente, em qualquer sistema politico. 
Em alguns casos, como em 1831, em 1840, 
em 1889, em 1930, ou em 1964, para citar 
apenas alguns episódios, revelou-se a anomia 
do sistema político prevalecente. Em outros, 
como ocorreu com a reforma do Ato Adicio
na] de 1834, com a dissolução antecipada da 
Câmara em 1842, com a reforma constitu
cional de 1926, ou com a transição política 
que estamos viVendo, a crise se resolveu por 
processos negociados que tiveram a virtude 
de evitar a anomia do sistema e de fazê-lo 
voltar ao estado de equilíbrio, ou seja, ao 
estado entrópico, sem ruptura ou dissolução. 

Outra característica essencial no relaciona
mento entre os ~qderes, e mais particular
me-nte afnda nas relações Legislativo x Exe-cu
tivo, é que as cri~~s tanto podem decorrer 
do confronto entre eles, gerando uma crise 
mais ampla no sistema, como podem resultar 
de crises internas que, af~tando o funciona
mento de um dos poderes, termina atingindo 
o equilíbrio das relações inter~institucionais. 
As primeiras seriam crises exógenas que po
dem ser internalizadas, afetando de forma 
diferenciada as instituições envolvidas, en
quanto as outras seriam crises endógenas que 
se externalizam_ afetando um ou mais dQs po
deres que se relacionam obrigatoriamente pe
la mecânica dos diferentes sistemas poJíticos. 

Como no tema que nos foi reservado, inte" 
ressam-nos indistintamente umas e outras, 
vou procurar fazer uma análise tão abran
gente quanto possível sem particularizar-cada 
um dos casos, classificando-os segundo essa 
tipologia. 

. As crises do p['imeí_['O reim•do 

A Priri:teira crise Legislativo ~-~Executivo 
ocorreu entre a Assembléia Constituinte de 
1823 e o Imperador D. Pedro 1, na famosa 
''Noíte da Agonia", na madrugada de 11 para 
12 de novembro desse mesmo ano, quando 
a Assembléia foi dissolvida, os deputados de 
oposição presos e alguns deles, como os ir
mãos Andradas, além de presos, exilados. 
Este foi. tipicamente, um conflito pela dispu· 
ta pelo poder político, na medida em que, 
sendo siml.lltan_eamente ''constituinte e legis
lativa", a ASSembléia tentou impor ao Execu
tivo, no exercício do_seu poder de legislatura 
ordinária, as mesmas regras estabelecidas pa~ 
ra o seu exercício de poder constituinte: a 
impossibilidade do veto. 
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O segundo conflito é o que levou ao 7 de 
abril. Aqui, pode-se alegar que o movimento 
que levou à deposição a ·renúnda de D. Pedro 
I não foi tipicamente um confronto Legis
lativo x Executivo, pois sabemos do caráter 
militar da intervenção. Entretanto, não pode
mos nos esquecer que o clima que inSuflou 
o movimento e levou as tropas a agirem foi 
desencadeado exatamente pela radicalização 
do confronto político que opunha o Impera
dor, investido nas condições de chefe dos po
deres Executivo e Moderador, a um Legis
lativo cada vez mais agressivo na defesa de 
suas prerrogativaS constitucionais. Temos 
que levar em conta episódios como o da de
núncia do Ministro da Justiça, da Guerra e 
da Fazenda por crime de responsabilidade, 
em face da repressão à Revolução Pernam
bucana de 1824, a obrigação imposta aos mi
nistros de prestarem contas à Câmara e a 
Imposição, pela iniciativa também da Câma
ra, do primeirO orÇ-amento do País que o Exe
cutivo se recusava a submeter ao Legislativo. 
Nesse período, foram dois os conflitos, am
bos resolvidos. O primeiro a favor do ExeCu
tivo, e o segundo a favor do Legislativo. 

As qlses da regência 

Durante o período regencial (1831-1840), 
a chamada "experiéncia republicana 2, vive
mos igualmente dois conflitos entre os Pode
res: o primeiro, com a renúncia de Feijó, 
regente eleito que, em nome do monarca ain
da menor, exerceu o Poder Executivo, sem 
poder de dissolução da Câmara. 

Recusando-se a aceitar o- princípio- -p-arla
mentarista segundo o qual a maioria parla
mentar da Câmara faz o Exec-utivo, o que, 
de acordo com os seus entendimentos, a 
Constituição não ConS-agrava, nãO permitia 
e não acolhia, o Regente foi capaz de domar 
a insurreiÇão, aplacar as rebeldias, restabe
lecer a autoridade, mas foi impotente para 
o confronto com a Câmara que ele não podia 
dissolver. Feijó preferiu resolver a crise antes 
pela renúncia do que pela força que tão sábia 
e oportunamente fora usada para restabele
cer a ordem pública gravemente ofendida. 
O terceirO conflito, portantO, foí resolvido 
a favor do Legislativo. 

O segundo confronto desse período é o 
que resulta do chamado "golpe parlamentar 
da maioridade", o recurso utilizado pelos li
berais para voltar ao poder, depois da frustra
ção do Ato Adicional de 1834, que reformou 
a ConstituiçãO de 1824. O texto constitucio
nal previa, clara e expressamente, que o Im
perador só assumiria O goVerno quando com
pletasse a maioridade aos 18 anos. O recurso 
encontrado pelos liberais, liderados pelo Se
nador pai do romancista José de Alencar, 
foi o de antecipar a mãioridade contra a ex
pressa manífestaçâo do art. 121 da Carta de 
1824. A iespOsta liberal à notória e flagrante 
violação dos princ(pios constitucionais foi oU
tra inconstitucionalidade: a dissolução da Câ
mara pelaRegência;reCurso extremo tentado 
por Bernardo Pereira de Vasconcelos, cha
mado à Pasta da Justiça, como forma de ten-

ta r contornar a avalanche maiorista do famo
so "Ministério das nove horas". Também este 
confronto, como se vé, se resolveu a favor 
do Legislativo,-COntrã o ExecutiVo dominan
te, muito erilbora a solução tenha apenas fa
vorecido o novo Titular desse Poder. 

Os conflitos do segundo reinado 

O primeiro cdtiflito entre os Poderes _s-ob 
D. Pedro II não se deu entre o Moderador 
e o Legislativo, mas sim entre_ Executivo e 
Legislativo, quando os conservador:es, afasta
dos do pod~r_ em 1840, a ele voltaram _çom 
a dissolução do primeiro MínistéiiO da MaiO
ridade, o chamado "Ministério dos Irmãos''. 
A substituição do Gabinete se- deu sem crise. 
A questão é que a eleição da Câmara em 
1841 tinha se realizado sob O Ministério Libe
ral de 1840 e, como era também de praxe, 
produzira enorme e significativa maioria libe
ral, sob influência do ExecutiVo, quando o 
Imperador tinha apenas 15 anos e quase ne
nhum domínio sob O mecanismo do poder 
polítiCo a Cj_Ue tinha ascendido um ano antes. 

A forma encontrada pelos conservadores 
para viabilizar _o governo foi a c:ie dissolver 
a Câmara, anteS mesino de constituída, um 
ato pelo menos de duvidosa constituciOna
lidade. O Poder- Moderador podia, efetiva
mente. dissolver a representação política. 
Mas, para a dissolução, argumentaram os in
conformados liDerais, era neces_sário que ela 
ao menos existisse. E, antes de constituição, 
não existindo, não podia sér· dissolvida. O 
conflitos~ resolveu a favor do Executivo que 
aumentoU os seus filstr'umentos coercitivos 
de controle, com lei de interpretação do Ato 
Adicional de 1834, a recriação do Conselho 
de Estado e o Código do Processo Penal for
talecendo os poderes do Judiciário e da Polí
cia--:--A resposta -não se fez esperar com a Re
volução Liberal de 1842 em que se envolve
ram, em Minas e São Paulo, Feijó, Vergueiro 
e Te_ófilo Otoni. 

O segundó confrontO foi o da dissolução 
do Gabinete Liberal presidido por Zacarias 
de Góes e Vasconcelos, o famoso e conhecido 
"Incidente Zacarias", de 1868. 

Como se sabe, o Brasil vivia uma fase cru
cial da GUerra d()Paraguai e Caxias, membro 
do Partido Conservador, tinha sido chamado 
à frente de batalha para novamente assumir 
o comando das forças da Tríplice Aliança. 
Acusado_ pela imprensa, Caxias levantou-se 
em defesa de sua honra e, num verdadeiro 
ultimato ao Imperador, colocou-o ante a op
ção de seu comando e a queda do Gabinete 
Liberal. O Imperador convocou o Conselho 
de Estado que repeliu, como era de esperar; 
a exigência-do_comandante brasileiro. Como 
os liberais tiriham a maioria na Câmara, tor
nava-se impossível, a queda do Gabinete. O 
Presidente do Conselho, no entanto, se en· 
carregou de encontrar e compor a fórmula 
política do Imperador, por entender que, pa
ra--O País, era mais importante a presença 
do futuro patrono do Exército na frente de 
ba_talha_ do_ que ~ permanência dos liberais 
ou conservadores no governo. O incidente, 
artificialmente criado, foi a escolha do Vis-

conde de Inhomirim _para a vaga aberta no 
Rio Grande do Norte para o Senado. Valen
do-se desse pretexto, Zacarias renunciou. 
Como a maioria liberal conhecia a manobra, 
protestou imediatamente através de uma mo
ção violenta, redigida por José BonifáCio, o 
Moço. Em face da manifestação de inconfor
mismo, D. Pedro II não teve outro recurso 
senão dissolver a Câmara, de maioria liberal, 
para Viabilizar a ascensão -de Um Gabinete 
Conservador. 

Como da primeira vez, aqui se resolveu 
a favor do Executivo. Mas as reações que 
gerou levaram à criação da Liga Progessista, 
sob o comando de Nabuco de Araújo, que, 
no ano seguinte, criou e presidiu o Centro 
Liberal, com o fffinoSo Manifesto que se en
cerrava lançando a inusitada proclamação: 
"Reforma ou Revolução". O movimento dos 
'"'ligueiros" reforçou o movimento republi
cano com a criação, em 1870, do seu partido, 
decidido pelo Manifesto de I tu, o germe polí
tico da revolução de 1889 com as duas crises 
subseqüentes: a da "Questão Abolicíonista" 
e a da "Questão Militar". 

Os conflitos da Primeira República 
e da República Velha 

Creio que nãó seríã necesSário-DOS deter
mos nos confrontos políticos entre Executivo 
e Legislativo, na Primeira República, que le
varam ao fechamento do Congresso e a subse
qüente renúncia do Marechal Deodoro da 
Fonseca, o mesmo podendo ser dito em rela
ção ao conturbado governo do seu sucessor, 
o Vice-Presidente Floriano Peixoto. 

Não podemos falar aí em anomia do siste
ma, na medida em que, nessa sucessão de 
crises e coriflitOS~ "ieSolvidos agonicamente, 
com a deflagração de uma sucessão de confli
tos armados, nem o Executivo perdeu o co
mando das ações, nem se encontrou solução 
política. Em ambos os casos, o que houve 
foi uma solução militar. 

Na República Velha, foram freqüentes, 
mas de menor intensidade, os gestos que leva
ram a posições políticas antagónicas o Legís
lativo e o Executivo. Não se pode falar em 
crise, na medida em que não houve dissolu
ção do Legislativo, nem queda do Executivo, 
em nenhum dos episódios. Os conflitos foram 
mais de natureza federativa, entre o Execu
tivo federal e os Executivos estadUais, com 
as famosas intervenções. 

A crise mais significativa e ni.ais duradoura, 
que efetivamente levou à agonia do sistema, 
foi a Revolução de 3 de outubro de !930_, 
Descartada a solução política com o rompi
mento da "Polltica dos Governadores", o 
pacto de poder criado por Campos Sales que 
deu estabilidade política â República Velha, 
a solução veio pela via militar da insurreição. 

Os conrrontos da Terceira República 

Os conflitos, a partir de então, são intermi
tentes: ou geram a crise, como em 1932, 1935 
e 1937, chegando ao rompimento do sistema 
dominante com o "Estado Novo", ou gerarri 
a a:hOtflia, ·comO em 1945, com a deposição 
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do Executivo, a transformação do regime e 
a elaboração do novo pacto político em 1946. 
Em 1937 e 1945, pOrém, não foram tipica
mente conflitos entre poderes, po_is_que em 
1945, não existiã COngr'esso, mas sim cri~es 
pollticas de natureza ideológica, ambas resol
vidas com a alíança politico-miHtar em 1937 
e o seu rompimento em 1945. 

Depois de 1946 é que se restabelece o con
fronto Legislativo_x Executivo. _A primeira 
e mais grave das crises políticas teve um forte 
componente militar: a que leva ao afastamen
to do Ministro do Trabalho, em 1953, com 
o "Manifesto dos Coronéis" e. 9 desdpbra
mento inevitável de agosto de 1954. 

Em novembro de 1955 é ·a criSe da trans
missão do poder: o impedimento do Vice~ 
Presidente e de seu substituto, o Presidente 
da Câmara, para ·permitir a posse do presi
dente _eleito. Aiigor, esse movimento é, por 
suas características, a <::ontinuidade da crise 
anterior que gera a COrtteshrçao_ "da Própria 
legitimidade do sistema. Em ambos os casos, 
a despeito do componente militar, ,a solução 
política favorece o Legislativo, em detrimen
to do Executivo, substituído nas duas oportu
nidades. 

Em 1961, o conflitO é aberto pela ::i.Usência 
da maioria congressual que sustoentasse o 
Executivo. Mais uma vez a solução implicava 
mudança de titularidade do Executivo, solvi
da pela fórmula emergente do Parlamenta
rismo. A antecipação do plebiscito para ja
neiro de 1963 não chega_ a representar uma 
vitória do Executivo, mas apenas a volta do 
status quo, cujo desdobramento inevitável é 
a intervenção político·militar de 1964. 

Os Go\'ernos Militares 

É uma circunstância digna de nota o fato 
de que nenhum dos presidentes militares do 
ciclo de 1964 tenha governado por período 
igual ao de seu antecessor, ou de seu sucessor: 
o Presidente Castelo Branco, 3 anos; o Presi
dente Costa e Silva, 2 anos; o Presidente Mé
dici, 4 anos; o Presidente Ge~el, 5 anos e 
o Presidente Figueiredo, 6 anos. A rigor, o 
alongamento dos mandatos presidenciais não 
significou nem um fator de superação, nem 
de dissuasáo da crise de confronto. -

O conflito _político nesse período tem carac· 
terfsticas peculiares, corno d AI-2, em 1965. 
Esta não foi uma crise ex6gena inter~institu
cional, mas uma crise endógena, entre o Exe
cutivo e o poder militar. O COnfronto Legis
lativo x Executivo só aparece em dezembro 
de 1968, com ã negação da Câmara em conce~ 
der licença para que fosse processado o De~ 
putado Márcio Moreira Alves e, mais tarde; 
em abril de 1977, com o recesso do Congres
so, para permitir as reformas políticas que 
habilitassem a abertura política, depois do 
teste frustrado de se obter a colaboração opo
sicionista para a reforma do Judiciário, via 
emenda constitucional. 

Com _a revogaç"ão dos atas institucionais, 
através da Emenda ConstitUcional n~ 11, em 
novembro de 1978, e a adoção de salvaguar
das políticas, como o Estado. de Emergéncia, 
para prevenir o acirramento do conflito polí-

_'tico-partidário e político-ideológico, o Brasil 
entra numa fase de normaUzação de suas rela· 
ções políticas !10 quadro inter-institucional. 

Issç _ti_~o quer dizer que tenhamos superado 
a possibilidade de tais conflitos. Eles têm pro
fundas raízes históricas, mas, em meu enten
der, nada autoriza a concluir que seja o mal 
típico do presidencialismo. A rigor, mesmo 
sob as práticas parlamentaristas adotadas no 
Império, elas se manifestaram até c-om muita 
intensidade, como demonstrei. .b recorren
do-se a(:)S_exemplos estrangeiros q_ue pode· 

-inas concluir que crises políticas e conflitos 
entre os Poderes existem, ocorrem, intensifi
cam-se e atenuam-se independentemente do 
sistema de governo adotado. 

Em nosso caso, conCordo que a transição 
de poder é sempre um momento de conflito. 
D. Pedro I e o Regente Feijó renunciaram; 
Pedro de Araújo Lima foi deposto, o mesmo 

"-o~n:_etido coro o Imperador D, Pedro 11. Isto 
nos habifita a dizer que todos os governantes 
nó período monárquico,deix~am_o poder em 
meio à crise de maior ou menor intensidade. 
Mas isso ocorreu igualmente com a maioria 
dos Presidentes dos Conselhos, depois de 
1847. 

O fenômeno de transmissão do poder, sem 
tuptura oü sem -críse, só Ocorre na realidade 
durante a Repúblíca Velha -entre 1949, 
quando o Presidente sai do poder, e em 1926, 
quando Arthur Bernardes toma posse. A par
tir de Wasghinton Luiz, a crise da sucessão 
se acentua com. a conturbação quase intermi
tente a que assistimos entre 1932 a 1964. 

Não poderia deixar de fazer referência, 
mais uma vez, â importância do re_conheci
mento quanto a natureza ~ntrôpica do siste
ma político. Verificamos que a crise quando· 
_bem resolvida não causa anomia no sistema. 
Anomia, tomO' procurei· demonstrar, é uma 
conseqüência apenas- do- imoblliSino do pro~ 
.~s:so-polftico que, diagnosticando a crise, 
muitas vezes se revela incapaz de solvêMia de 
f?rrila h(!rro_ó_nj_G.a ou negociada. Em outras 

. palavras, temos sido razoavelmente bons nos 
diagnósticos, mas pouco eficazes na terapêu-
~~ca corretiva que, ao longo dos. últimos 168 

.anos, temos aplicado aos sistemas políticos. 
Sr~ Presidente, Srs. Senadores, ao encer

rar 1 gostaria de registrar que considero extre
mamente útil para o País e suas instituições, 

· <!_realiZação desses cursos promovidos pela 
};scola Superior de Guerra. 

Espero que a Escola Superior de Guerra, 
~ra completando 40 anos de fecunda contri
j:luição à Nação, continue a promover ativi~ 
-~~_des dessa J!atureza, ajudando-nos a melhor 
~Inpreender, ao alisar e encontrar_ soluções 

. para o Pa_í~~ --
.. -_Era o __ que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

, (MuitO bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a pahtvra ao nobre Senador José 
I~nácio Ferreira. 

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PST 
""'7' ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, registro, com 

profundo pesar, a morte do empresário e ra~ 
díaliSta.Geraldo Pereira, ocorrida hoje, em 
Colatina, cidade ao norte do_Espfrito Santo. 
Geraldo Pereira, proprietáriõ-ãa-Rádio Difu
sora de Colatina, fale_ceu em razão de um 
trágicO ·add~mte automobilístico. Através de 
sua rádio, Geraldo Pereira uniu os_ maís dis
tantes municípios do norte do Espírito Santo, 
sul da Bahía e Zona da Mata de Minas, levan~ 
do informação e entretenimento à população 
sofrida dessa região. 

Gostaria, portanto, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, lamentar esta trágica morte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-:- Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los De'Carli. 

O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB- AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o tema das relações 
Homem e Natureza se fez presente no Brasil 
logo após o descobrimento, no período de 
colonização, Via Literatura dos Viajantes, 
despertados que foram os europeus pela pu
jança, beleza e magnitude da paisagem tropiM 
cal. Vocabulário laudatório â parte, essa te· 
mática se fez presente -desde os primórdios 
de nossa História -na forma do desrespeito 
â cultura indígena, do trabalho escravo, da 
exploração aleatória - predatória até - da 
terra, sem obediência a nenhuma norma_ de 
planejamento, a não ser o interesse mercan
tilista, a ganância, o enriquecimento fácil e 
freqüentemente ilícito. Predominou em nos· 
so processo de colonização a mentalidade ex~ 
ploradora, de extrair, de sugar at_é a exaustãO, 
tanto a beleza dos espaços cênicos - matas, 
arvor!!dQ_!h praias, cachoeiras, montes e vár
zeas -~-quanto o que neles se encontrava 
- madeira, pedras preciosas, pássaros e fru
tos. 

Observa·se, .assim, que não faz parte de 
nossa tradição, de nosso comportamento, co· 
mo Nação, o cui.dado c_om a preservação de 
-ÕosSas riquezas naturais, via exploração e_ 
ocupação racionais. Persiste a fendência-.-de 
_caráter cultural, para a e;ctração, pura e sim
ple_smente, retirando da terra e das águas to
das as manifestações e meios de sustentação 
de vida,- em tresloucada e gananciosa avidez, 

· em detrimento da opção pelo respeito às leis 
da natureza. Resquícios dessa mentalidade 
persistem, infelizmente. nos dias atuaiS, en
sombreando e tingi!'ldo de_morte nossas 
ã&iias, noSso ar, nossa terra, nossa vegetação. 

Com efeito, data de pouco tempo o desper
tar da sociedade brasileira para a_ discussão 
das questões ambientais, illserindo-se no con
texto dos países desenvolvidos que estão a 
questionar, cada vez mais, os conceitos de 
desenvolvimento e crescimento àssociados ao 
preservacionismo. Assim é que este século 
republicano assistiu ao surgimento de toda 
uma legislação aíllbiental, refletindo preocu
pações de proteger e preservar os recursos 
ambientais. Em· Jeis de 1912, 1923 e 1937, 
encontramos dispositivos (rue objetivam a 
preservação de nossas riquezas biológicas no 
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ambiente aquático, nosso patrimôriiO histó
rico, paisagísticO e cultural. Só mais recente
mente, nos últimos vinte e cinco anos, a socie
dade brasileira passou a discutir as queStões 
de interesse ecóJógiCO, ii'ITiailã.Ddo-se, desse 
modo, ao comportamento das populações de 
países mais desenvolvidos. 

Uma pesquisa detalhada e cuidadosa ao 
conjunto da legislação atualmente existente 
em nosso País, versando sobre a terriática Cl_o 
meio ambiente, revela, de imediato, que não 
sofremos o vazio da legislação ambientaL Na 
verdade, o meio ambiente no Brasil perece 
mais pela inaplicação das leis específicas do · 
que pela sua suposta ineficácia e, se fôssemos 
aplicá-las em toda sua plenitude- com todas 
as falhas que se lhes possa atribuir- o qua
dro ambiental do Brasil seria bem outro. 

O Congresso Nacional, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, de há muito engajou-se nessa 
batalha de defesa ambiental, transformando
se na caixa de ressonância dos anseios, lutas 
e conquistas da sociedade que representa._ O 
grande salto em direção à integração de nosso 
Pafs na era da modernidade na discussão dos 
problemas - e soluções -da questão am
biental teve sua concretização efetivada nos 
termos contidos no art. 225, Capítulo VI, da 
Constituição Federal promulgada em outu
bro de 1988. Com efeito, o que re:ia tal dispo
sitivo constitucional representa um dos gran
des momentos - talvez o maior avanço -
viVidos pela Assembléia Nacional Constituin
te, agindo em consonância com as necessi
'dades do corpo soCial, irmanando povo e po
der público na mesma luta, no mesmo obje
tivo, na meSma responsabilidade: defender 
e preservar o meio ambiente para as presen
tes e futuras gerações. Ao considerar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como 
"bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida", O dispoSifivó-OOnsti
tucional reflete o que de mais moderno e 
attial existe em discussão sobre a_questão am
biental, em que se difere o desenvolvimento 
do mero cresciniento, por pretender mudan
ça qualitativa, anfes de ser quantitativa; -so
cial, antes de económica. 

Com o intuito de fazer valer, na prática, 
o que reza o texto da Constituição Federal, 
o Congresso Nacional vem desenvolvendo 
uma verdadeira batalha - silenciosa muitas 
vezes-cujosreflexos, no entanto, começam 
a se fazer sentir na direção dos alvos a que 
são 'endereçados. Enumerar, aqui, todos os 
estudos e projetas de lei em andamento nesta 
Casa foge ao nosso escopo, além de correr
mos o risco de cometer injustiças por algum 
lapso ou esquecimento. Entietanto, cumpre 
ressaltar toda a elaboração de legislação in
fraconstituciorial, visando à regulamentação 
do texto constitucional, sobretudo no item 
referente às sanções e punições, em ob~diên
cia·aosditames da Lei Maior, ao estabelecer 
que os trabalhos de fiscalização se dêem não 
somente pela via preventiva, mediante pro
cessos de educação formal e informal, ma,s. 
também por uma atuação firme, orientada 
e coordenada de policiamento ostensivo. 

Os esforços do Congresso NaCional diri
ge~se também no sentido de efetuar a atuali
zação da legislação já existente em relação 
ao conteúdo do texto constitucional, além de 
proceder a numerosos estudos que objetivam 
efetuar o levantamento detalhado dos dispo
sitivos legais vigentes sobre _a questão am
biental, num esforço de racionalização do 
exercfCio da atividade parlamentar, no senti~ 
do de evitar duplicidade e superposição de 
leis. Dentro desse espírito, cumpre enfatizar 

- O tfãbalho desenvolvido pela CPI Hiléia 
Amazónica, cujo i"elatórió firial traça um exa
to e fid perfil da reafidade da floresta amazó
nica e constiturteX.to indispensável à pesquisa 
e ao conhecímento para a tomada de posição 
sobre assunto tão polêmico quanto atual. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, todo o em
penho dispendido pelo Congresso Nacional 
no que se refere ao estudo dos problemas 
referentes ao meio ambiente, em nosso País, 
insere-se no contexto maior, de âmbito inter
nacional, que ccmsid~ra ponto essencial a mu
dança da menta1id_ade eçológ1Ca, fivre de to

-aos os ranços culturais, isenta de autorita
rismo, iriiUne aos apelos e interesses econó
micos e polítícOs, eivada de consentimento 
consciente e até_ mesmo subconsciente. É ta
refa árdua, a exigir esforço peimanente, dedi
cação contínua. Mas todos temos convicção 
'plena e certeiã absoluta de que a humanidade 
tem condições de enfrentar o des~fio ecoló
gico, pois o -futuro nãO se prevê, o futuro 
se cria._E o oniais íniportãilte:- o futuro é o 
resultado de um pequeno número de decisões 
a Setem tomadas agora. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nObre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia-O SiS;uiõ:te discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a rotina de homena
gearmos, a cada ano, a natureza, com dias 
consagrados a ela, sofre, neste 1990, conside-
iável mudailça Qualitativa. ' 

Vivemos a Semana do Meio Ambiente im
pregnada de indagações políticas, económi
cas, filosóficaS, ideo}ógicas, de significad9s 
históricos- e de sugestões irrecusáveis para a 
programação de nosso futuro como nação .. 

Ainda estamos mergulhados na dubiedade 
da grande polêmica iriternacional_ e nacional 
a respeito do papel da floresta amazónica no 
equilíbrio do planeta a respeito dos parânie
tros mais corretos para dimensionar o percen
tual de mata nativa destruída, e já nos damos 
conta de que em outros pontos do nosso terri
tório e do mUndo, por outrOs e inte:rligados 
motivos, a natUreza avisa claramente que ela 
é a nova, incontestável e soberana variável 
na questão do desenvolvimento humano na 
Terra. 

Basta constatar, no caso brasileiro, a raPi
dez com que andamos em termos ambientais, 
particularmente quanto à mobilização e às 
exigências da sociedade civil, relativas àatit~-

de do põder Público frente à depreda-ção dos 
recursos naturais. 

__ A situação da AlJlazónia, nesse sentido, 
provocou uma corrente exemplar de fatos, 
desaguando na primeira tentatíva - ora sob 
pesadas críticas dos meios cientfficoS e am
bientalistas - de um programa integrado de 
defesa da floresta, disciplinando as atividades 
económicas na região. 

Ingredientes curiosos e ricos juntara:rri-se 
para expor; com eVidências chocantes, as 
contradições, as f~cigilidades, as pressões, os 
absurdos e as conseqüêrici3.s de longo prazo 
do modelo de relações económicas interna
cionais que está na base de nossos mais agu
dos problemas internos. 

A colonização da África e da Ámérica ca
racterizou-se por um verdadeiro saque de re
cursos naturais que explica, em boa parte, 
a atual pujança do primeiro mundo e a penú
ria do terceiro. 

As independências nacionais não trouxe
ram, contudo, mudanças substanciais na filo
sofia da destruição. O desenvolvimento dos 
países afiícaD.Os- e da América Latina é um 
fio nítido ligado à mesma idéia de saque dos 
recursos naturais renováveis. No Brasil, em 
beneficio da concentração de renda e, muitas 
vezes, t'razendo na esteira a destruição de 
forniã.s tradicioililis de organização e sobrevi
vência econômica da população pobre. 

O Sul, _Sudeste, o Nordeste passaram pelo 
mesmo processo-q-ue hoje ameaça corroer a 
Amazônia. A Mata Atlântica era uma forma
ção igualmente exuberante e, ainda hoje, co
nhece-se a luta missionária de grupos de eco
logistas para salvar o que resta dela, impres
cindível para a salvaguarda de nascentes, o 
equilíbrio da flora e fauna e para a sotução 
de graves problemas de solo -do Rio Grari.-
de do Sul ao Rió Grande do Norte. . 
_ E a Amazóriia brasileira, é bom recordar, 
Coil.Siaerada: a Ãiriazônía Legal, -ocupa quase 
60% da superfície do País, divididos em nove 
Estados. - -- - - -- -

Nessa área concentra-se riqueza natUral in
calculável, na qual se pode incluir o próprio 
equilíbrio ecológico marcado por incrível di
versidade biológica, vital, aliás, para uma dãs 
mais importantes perspectivas tecnológicas 
futuras. - - -

Nesta Semana do Meio Ambiente, deve-se 
tentar analisar as iniplicaçóes da grita a res
peito da Amazónia, iricluindo aí as mais di
versas propostas de gerência internacional 
para a pr~servação da floresta, dados seu pa
pel na manutenção do clima da Terra. 

Através do tema meio ambiente, avança
mos na compreensão do conceito de sobe
rania das nações, ampliamos sua definição, 
modernizamos uma discussão adormecida, 
questionando preceitos polfticos tradicionais 
emergidos das duas grandes guerras e do de
senho do mundo, loteado_ em conseqüência 
deias. 

Apenas esse fãto -alertar para a fluidez 
das fronteiras, quando se trata, do usufruto 
de bens naturais-de uso comum, como o ar, 
o clima equilibrado etc. -justifiCaria ·aten-
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ção especialíssima à _comemoraçao da Sema~ -são de parlamentos e governos: a classe polí-
na do Meio Ambiente. tica, nos dois lados do Atlântico Norte, dá 

Mesmo estando o debate inconcluso, é pre- expediente integral no trato de assuntos am-
ciso alertar, enfatizar, divulgar, transformar bientais. 
em patrimônio de cada brasileiro a convicção Airida há tempo de salvar a biosfera enve-
de que soberania, para o Brasil -especial· nenada. 
mente para o Brasil- e preservação do meio 
ambiente estão indissoluvelmente ligados. 

Devemos nos proclamar uma república 
ecológica, na certeza de que nadã aqui se 
resolverá sem recorrermos de maneira equili
brada, programada, racional às nossas imen
sas riquezas naturais, mas desta vez em prol 
de todos, da justiça, da redenção dos miserá
veis, das gerações futuras. Nós temos a maior 
diversidade biológica do mundo, temos um 
continente exuberante em nossas mãos, te
mos 1/5 do volume de água doce de todo 
o planeta, temos o Amazonas carregando pa
ra o mar 20% da ág"ua que todos os rios do 
mundo jogam no oceano, temos um formi
dável potencial energético nas águas e no sol 
constante. Só não temos ürriã proposta nacio
nal de desenvolvimento que evite que tudo 
isso seja explorado, além dos limites, pela 
ganância de poucos e pelo desacerto das polí
ticas sociais de sucessivas governas passados 
e de programas económicos perdulários e in
conseqüentes. 

Sermos uma república ecológica significa 
acatarmos a voz experiente da ciência, a sen
sibilidade e o entusiasmo da juventude, a mo
dernidade das idéias não destrutivas .. Signi
fica reencontrarmos a via da esperança e da 
promoção da justiça social. _ 

Esse é o exercício possível d~ soberania, 
num Pais privilegiado pela natureza. 

Se nos responsabilizarmos pelo que é nosso 
e erigirmos o manejo Sustentado da riqueza 
natural do Pais em valor social, cultural, eco
nómico permanente, teremos, enfíiD, apren
dido a lição da Amazônia e incorporado à 
vida da sociedade brasileira a novidade mais 
auspiciosa desde o descobrimento: um con
ceito de progresso, livre do ranço e da violên
cia com que os colonizadores de ontem e de 
hoje sempre nos tratam e ã nossa riqueza. 

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

DOCUMENTOS AQU§_SE REFE
RE O SR. ODAC/R SOARES EM SEU 
DISCURSO: 

TerÇa-feira, 5 de junho de- 1990 
Folha de S. Panlo 

A SALVAÇÃO DA BIOSFERA 

Joelmir Beting 
Na celebração, hoje, do Dia Mnndial do 

Meio Anibiente, os pafses ricos Prometem 
utilizar o excedente económico no programa 
de despoluição do planeta. Eles respondem 
por 82% da contaminação química do ar e 
da água em escala planetária. Nos últimos 
anos, o bloco da riqueza vem realizando pesa
dos investimentos na redução das fontes po
luidoras internas. 

A cruzada ecológica deíxou de ser ocupa~ 
ção de ambientalistas entediados. Virou deci-

Um bom negócio 

O recurso fiçOu do tamanho do discurso: 
os negócios da proteção (e restauração) do 
meio ainbiente tot~lizaram, ano passado, 
US$ 165.-bilhões. Onde? Nos 24 países que 
integram a Organização para Cooperação e 
J)esenvolvimento Económico (OCDE). A 
ecologia dá dinheiro, virou um excelente ne
gócio. Mui útil, além de agradável. 

A bola quadrada 

Os pafses rícos deram de pressionar os paí
ses pobres na preservação das florestas tropi
cais. A biomassa quente e úmida ("rain 
forst") funciona como usina de refrigeração 
e de climatização da atmosfera planetária. 
Literalmente, a Amaz6niª_Jimpa o que o 
Atlântico Norte suja. Essa é a lógica da pres~ 
são internacional sobre o Brasil. 

__ Compete ao Brasil devolver a bola quadra
da: não basta hibernar a Amazónia. É preciso 
desativar fábricas americanas e européias e 
enterrar os 235 milhões de veículos que circu
lam de Los Angeles a Berlim. 

Poluição que mata 

-A proteção da Amazónia,_ prioridade dos 
pafses ricos, não é a prioridade primeira do 
Brasil. Em primeiro lugar, temos de encarar 
o desafio nada charmoso de eliminar o déficit 
de saneamento básic.o.nas cidades brasileiras. 
A illfestação Oigânica da água mata pela desi
dratação crianças desnutridas. Falta de latri
na e falta de proteína dão liga fatal. A desi
dratação elimina uma criança a cada seis ho
ras em São Paulo, cartão de visita da prospe
ridade nacional. 

O déficit de saneamento no País é de 35% 
na água pOtável e de 52% na coleta de esgoto: 

Pulmão de ferro 

A contaminação química do ar e da água 
pela indústria e pelo veiculo é a segunda 
maior agressão ambiental no BrasiL Nossas 
fábricas sâo sujas e nossos carros também. 

Cubatão deu volta ao mundo como cidade
mártir. Mas a própria Cubatão, em processo 
de despoluição, revela que a indústria menos 
suja também dá lucro. Cubatão só não conse
guiu despoluir as estatais. Elas continuam su
jando impunemente. 

A legislação brasileira é frouxa e pregui
ço~a no controle do escape de fábricas e veí
culos. Ela está com pelo menos 25 anos de 
atraso. 

O ácido é nosso 

No escape dos veículos, pagamos tributo 
pulmonar não apenas ao atraso tecnológico, 
também ao bloqueio na informática. 

A reserva de mercado sabotou a absorção 
de controles informatizados, E a química do 
combustível complica: o. escape menos filtra
do do mundo é exatamente o que processa 
o combustível mais poluído do mundo. A ga
solina brasileira é de terceira classe. E o diesel 
carrega enxofre em demasia: importamos pe~ 
tróleo pesado e barato, por medida de econo
mia. 

Resultado: a frota urbana de ônibus e cami
nhões faz chover ácido sulfúrico. 

Renexão do Dia 

··A natureza não se defende .. Ela apenas 
se vinga.··-

De Juliano Bastide, sociólogo. 

Folha de S. Paulo- Terça-feira, 
5 de junho de 1990 

USO ERRADO DEGRADA 
O SOLO NORS 

Da Sucursal do Rio 

A degradação do solo no Sudeste do Esta
do do Rio Grande do Sul provocou a transfe
rência da população dessa região para os·Es-. 
tados do Centro-Oeste do País e Amazónia. 
A transferência ocorreu na década de 1970. 
Sem condições de plantar, pequenos agricul
tores seguiram para áreas pouco exploradas 
do ?ais, incentivados por programas do go
verno federal. 

Para o engenheiro cartógrafo Mauro Perei
ra de Mello, 42, diretor de Geociência da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), técnicas.de manejo ina
dequadas ao solo provocaram a erosão dos 
terrenos gaúchos, que passaram a apresentar 
características semelhantes às áreas semide
sérticas do Nordeste. 

Mello disse que o solo tornou-se quase ári
do porque os agricultores tinham por hábito 
revolvê-lo, trazendo à superfície os principais 
nutrientes, Com a chuva, esses nutrientes fo
ram cartega:dos, num processo conhecid.o co
mo lixiviação. Como não existiam projetas 
eficientes de esclarecimento sobre o uso da 
terra. os terrenos perderam a fertilidade. Ori
ginalmente coberto por gramíneas e matas 
ao longo dos cursos de água, as terras do 
sudoeste do Rio Grande so Sul acabaram 
atingidas por uma violenta erosão. 

O ffiGE não tem números exatos sobre 
qUantos sulistas foram para Mato Grosso, 
Acre, Rondônia, Pa.rá e Amazonas. Em Ron
dônia, por exemplo, a taxa de crescimento 
populacional atingiu 6,5% durante a década 
de 1970, enquanto a ·taxa média do país, no 
mesmo período, não passou dos 3%. 

Para Me !lo, se não fo,rem adotados progra, 
mas de esclarecimento sobre o uso da _terra 
aos agricultores que ocupam as áreas de fio· 
restas na região Nnorte, podem ocorrer de
gradações de so!o semelhantes às ocorridas 
no Rio Grande do Sul. 

Os terrenos em erosão do sudoeste gaúcho 
podem ser recuperados, segundo Mello, que 
afirma que a terra não pode ser tocada para 
que haja a cobertura vegetal. Em alguns tre-
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chos, Mello afirma ser necessário o replantio 
de espécies características da região. 

IBRAM -INSTITUTO BRASILEIRO 
DE MINERAÇÃO 

IBRAM/SE/214/90 
BrasHia, 21 de maio de i990. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Odacir Soares 
Digníssimo Membro da 
Comissão de Assuntos Sociais 
Brasília-DF 
Ref.: Encontro Nacional Mineração-Meio 
Ambiente, Brasília-DF 

Senhor Senador, 
Como é do seu conhecimento, o lbram, 

na busca constante de propugnar por uma 
mineração em harmonia com o meio ambien
te, assinou com o lbama, em 4 de julho de 
1989, "Acordo de Cooperação Técnica para 
Estudos e Encaminhamento de Soluções para 
os problemas Relacionados com o Exercício 
das Atividades de Mineração e sua interface 
com o Meio Ambiente". 

No âmbito do referido ajuste_e em conjun
to com a Secretaria de Meio Ambiente da 
Presidéncia da República e o Ibama, o Ibram 
realizará o evento "Encontro Nacional Mine
ração-Meio Ambiente'', dia 7 de junho de 
1990, no auditório do Ibama, U Norte Qua
dra 604 - Brasilia-DF, com o objetivo de 
divulgar à Equipe do Novo Governo e à Co
munidade Ambientalista o que já se fez no 
Brasil a respeito. O programa segue em ane
xo. 

Vale lembrar que a semana de 4 a 10 de 
junho de 1990 é _a "Semana do Meio Ambien
te", no dia 5_de junho de 1990 sendo cele
brado o Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Juntamente com o evento serão exibidos 
painéis, com registras fotográficos dos exem
plos concretos da compatibilização Minera
ção - Meio' Ambiente, o que enriquecerá 
a informação e sua qualidade. 

A oportunidade e o ·objetivo do evento de
mandam, necessariamente, sua participãÇão, 
indispensável ao êxito- do mesmo. 

Atenciosamente, -José Mendo Mizael de 
Souza, Secretário Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Már
cio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -
MT. Pronunica o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, é-inegável a im
portância da ação política e governamental· 
integrada com a particípação dos setores pú
blicos e privados para impulsionar o desen
volvimento de uma região heterogénea como 
a do Centro-Norte, com suas peculiaridades 
culturais e climáticas. Apesar do enorme po
tencial de recursos naturais e da extraordi
nária vocação-agropecuária. o Centro-Norte 
continua sendo uma das áreas mais carentes 
em infra-estrutura no País. Há deficiência nos 
setores de transportes, energia e comunica
ções, assim como precariedade_ nos serviços 
de educação, saúde e assistência prestados 
à população. 

Entendo que o desenvolvimento harmô
nico da região depende da implementação 
de uma política específíca, estabelecida com 
a finalidade de aproveitar ao máximo os re
cursos naturais e humanos e de bem aplicar 
os recursos públicos, com destinação priori
tária a proje_tos_ qu~ visetp._ ao crescime1_1to 
económico com preservação ecológica, ge
rando benefícios para a população. 

Uma política regional de desenvolvimento 
para o Centro-Norte deverá prever a obten
ção de créditos junto a en~idades públicas 
e privadsa, nacionais e internacionais, pro
mover a desconcentraç"ão dos investimentos 
e a agilização dos fimnanciamentos. Torna-se 
imprescindível, também, a execução de medi
das_ que visem ao incremento da produção 
agropecuária, tais como a adoção de estímu
los fiscais ~ de ou_tra ordem para os municí
pios, e a redução das alíquotas do imposto 

· sobre a atividade agrícola. _ 
É importante observar, ainda, que as polí

ticas de crédito rural, de_ preços mínimos e 
de estoqUes regllfadores são fundamentais no 
eStímulo à produção e na estabilização de 
preços, e que o aumento da participação bra
sileira nas exportações mundiais de produtos 
agrícolas contribui para o equilíbrio no balar
ço de pagamentos. 

O volume de produção na região Centro· 
Norte representa parcela considerável de re
cursos_ para o Pais, embora a agricultura de
senvolvida nas regiões planálticas enfrente di· 
ficuldades com o aparecimento de erosões, 
enchentes surpreendentes, empobrecimento 
do solo, enquanto a planície pantaneira é pre· 
judicada pela obstrução dos rios com terras 
carregadas pelas águas que provocam inunda
ções em -áreas antes não alagáveis-.- · 

_Entretanto, tais obstáculos oferecidos pela 
natureza são ínfirilos, se comparados às inter
ferências hUmanas, como a pesca indiscrimi
nada! a caça crimínosa, o tu_rismo desorga
nizado, as ativ!~ades de miner~çãC?_ e_ a agri
cultura desordenada, que têm ocasionado 
grandes interf~r~ncias na região, alterando 
seus diferentes ecossistemas. 

Diante do interesse nacional em se preser
var a maio,. densidade faunística das Amé
ricas, faz-s .... necessário o planejamento de 
ocupação das áreas ainda vazias, evitando~se _ 
agressões ao meio ambiente e aos recursos 
naturais renováveis e conciliando-se a ativi· 
dade agrícola com a pHncipal atividade pe
cuária da região, o sistema de criação de gado 
em livre pastoreio. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se cOiiti
nuarmos insensíveis ã utilização racional das 
potencialidades da região Centro-Norte, es
taremos dispersando forças e até Inesmo re
cursos cujo aproveitamento -certamente irá 
contribuir náo apenas Para o desenvotviemn
to dos Estados que a compõem, mas também 
para a atividade econômica de todo o País. 

Obstáculos sempre estiveram presentes no 
processo de produção e_ comercializáção agrí
cola. Por outro lado, milhões de agricultores 
nunca Jiveram qualquer acesso ao crédito .. 

Além disso, há dificuldades como a falta de 
recursos, a necessidade de subsídios, a pres
são tnflacionária, entre oUtras. A dificuldade 
de autofinanciamento da agropecuária é, pe
lo menos em parte, resultado das distorções 
da contlução económica do setor. As necessi
dades dos agricultores podem ser atendidas, 
em grande parte, pela criação de cooperativas 
agrícolas responsáveis pela implantação e 
operação da rede de armazenagem, bem co~ 
mo pela colonização e ocupação de novas 
áreas produtivas. 

Ao memso tempo, toda proposta para o 
desenvolvimento da agricultura ressalta a ne
cessidade de articulação de uma política inte
grada de armazenagem e transportes, com 
a finalidade de proporcionar a melhoria do 
escoamento das safras e o maior investimento 
em corredores de exportação. 
-u·s-ístema-de armazenagem deficiente terit 

sido um dos responsáveis por perdas signifi
cantes de produtos agrícolas, altos custos de 
comercialização, preços internos elevados_e 
perda de competitividade _no mercado inter
nacional. Por sua vez, os investimentos em 
várias modalidades de transportes têm sido 
insuficientes para manter adequadamente a 
infra-estrutura básica, que precisa ser restall
rada e Conservada, até mesmo para a redução 
do alto preço do transporte dos produtos agrí
colas até os centros consumidores. 

Nesse sentido, urge que o Governo_ provi
dencie a conclusão das obras da Ferrovia Nor
te Sul, o início da construÇão da Ferrovia 
Leste Oeste, e a recuperação e ampliação 
da rede de rodovias da região Cenúo-Norte, 
atendendo às necessidades de expansão da 
fronteira agrfcola e adequando o sistema de 
transportes de carga às necessidades do cres
cimento da economia. 

Outras medidas governamentais esperadas 
para o desenvolvimento da região Centro
Norte são os projetos de navegação comer
cial, nos rios Araguaia e Tocantins e especial
mente no rio Paraguai os programas de ex
pansão dos sistemas de geração e de distri
buição de energia elétrica e a implantação 
do parque siderúrgico, para o aproveitamen
to das reservas minerais daquela área. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, premidos 
pela necessidade de medidas efetivas e provi
dencias urgentes que promovam o desenvol
vimento do Centro-Norte através de uma po· 
lítica regional específica, reuniram-se em Sini
pósio os Governadores, as lideranças polí-
9-cas e os representantes das classes empre
sariaís do DistritO Federal, de Goiás~de _Mat9 
Grosso, de Mato Grmso do Sul e de Tocan
tins. 

O simpósio "C-artã do Brasil Centro-Nor
te", realizado em Bras!lia em maio deste ano, 
identificou as principais dificuldades, carên· 
cias e obstáculos_ enfrentados, apresentou as 
reivindicações de governantes e líderes e con
cluiu pela união de esforços ein defesa da 
implantação da infra-estrutura básíca, dos 
serviços comunitários e da industrialização 
da região Centro-Norte, em documento que, 
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pelo nosso total e completo apoiamento, soli
cito, nesta oportunidade, seja transcrito, na 
futegra, nos Anais desta Casa. --

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

DOCUMENTO A QUE SERErERE 
O SR. MÁRCiO LACERDA EM SEU 
DISCURSO: - . 

CARTA DO BRASIL 
CENTRO -NORTE 

Anos 90 

Reunidos no simpósio Carta do_Bra_sil Cen
tro-Norte, realizado em 29 de -maio de 1990, 
em Bras!1ia (DF), no qual foram diagnos
ticados e identificados os principais entraves 
ao desenvolvimento harmónico e integrado 
desta Região, os Governadores, as lideranças 
políticas e os representantes das classes em
presariais do Distrito Federai, de Goiás, de 
Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de 
Tocantins vém a público para: 

L Constatar unanimemente que, malgra
do os esforços das respectivas administrações 
estaduais, os programas governamentais e o 
espírito desbravador dos seus homens de em~ 
presa, a região Centro-Norte apresenta extre~ 
ma carência de infra~estrutura de transportes, 
energia e comunicações, bem como de servi~ 
ços de educação, saúde e assistência, cuja 
superação exige urgentes e imediatos esfor
ços conjuntos das administrações federal, es~ 
taduais, municipais e di inícíativa privada. 

2. Reafirmar a necessidade de uma polí
tica de desenvolvimento regional específica 
para essas unidades federativas, respeitando 
suas peculiaridades climáticas- e culturais, 
bem como ·de uma articulação permanente 
entre suas lideranças políticas, empreJ>ariais 
e comunitárias na obcenção de recursos finan~ 
ceiros junto às entidades de crédito públicas 
e privadas, no Brasil e no exterior, para im-
pulsionar o seu desenvolvimento. _ 

3. Reivindicar do Govenio Federal o esta
belecimento de uma nova política nacional 
de desenvolvimento, que leve à desconcen
tração dos investimentos e~_sua destinação 
prioritária a projetas nessas unidades da Fe
deração. 

4. Exigir das autoridades federais a ime
diata instalação do Banco de Desenvolvimen
to da Região Centro-Oesté, cu já. Criação está 
prevista na Constituição de 1988, como ins
trumento repassador de recursos através dos 
Bancos Estaduais e, na falta destes, por ou
tras entidades de crédito. Até que isso venha 
ocorrer, recomendar a agilização, pelo Banco 
do Brasil, dos financiamentos do Fundo do 
Centro-Oeste - FCO. . _ 

5. Solicitar ao Governo Federal providên
cias urgenteS no sentido de concluir as obras 
da Ferrovia Norte-Sul e de iniCiar iiriediata
mente as obras de construção da Ferrovia 
Leste~Oeste~E ainda provídências para are~ 
cuperaçã.o e ampliação da rede de rodovias 
da Região, sobretudo no que diz respeito à 
consolidação da BR 158 (trecho Barra do 
Garças (MT) -Altamira (PA); BR 163 (tre
cho Cuiab~ (MT)- Santarém (PA) e a BR 

080 (trecho BR 158-MT à divisa Goiás-Mato 
Grosso). 

6. Recomendar ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária - CONFAZ a revisão 
dos convênios relativos ao ICMS com o obje

-tivo de reduzir as alíquotas do imposto inci
dente sobre a produção agrícola, visando a 
diminuir os custos e aumentar a competiti~ 
vidade de agricultura regional, hoje penali
zada pelo alto preço dos transportes até os 
centros consumidores. 

7. Reivindicar das autoridades económi
cas elevação do volume de recursos do crédito 
rural destinados â região, tendo em vista sua 
convocação agropecuária e a necessidade de 
ocupação de suas áreas ainda vazias. Privile
giar- os financiamentos para investimento e 
corrigir as distorções que propiciam o desvio 
desses recursos para atividades de custeio e 
de comercialização. _ 

8. Sugerir ao Ministério de Infra-Estrutu
ra: 

8.1. A definição de políticas e programas 
capazes de assegurar, com o concurso da ini
ciativ.a. pri_vada, a xápida expansão dos siste
mas de geração e distribuição 9e energia elé
trica na Região Centro~Norte em pelo menos 
4 milhões de q uilômetros a fim de viabilizar 
a modernização da agricultura e sua indus
trialização, especialmente com a conclusão 
das hidrelétricas de Serra da Mesa e Corumbá 
I, em Goiás; Manso, Apiacás e Caiabis, em 
Mato Grosso; a_conclusão da linha de trans
missão de energia entre Imperatriz, no Mara
nhão, e Araguaina, no Tocantins, bem como 
da linha entre CUiabá e Sinop, no Mato Gros~ 
so· 

8.2. A realizaçãO de estudos e a tomada. 
·de providências com -vistas a apressar o início 
da navegação comercial nos rios Araguaia 
e Tocantins, bem como da plena navegabi· 
lidade da hidrovia Paraguai-Paraná; 

9. Recomendar aos Ministérios de Rela
. sões Ex~er:ior~s e .Economia que promovam 
gestões Jmediatas e objetivas no sent~do ·de 
viabilizar os financiameritõS necessários para 

. que a BolíviaJnicie a construção do gasoduto 
até Porto Soares, viabilizançlo a_utillzaçâo do 
gás boliviano na ger~ção de energia elétrica 

- para a região de Corumbá e na implantação 
.de parque siderúrgico para o aproveitamento 

_ ~das reservas minerais daquela área. 

10. Solicitar ao Governo Federal a con
clusão do reestudo sobre a legislação refe

. rente às Zonas de Processamento de Expor
tação e as providências administrativas neces
sárias à conclusão e funcionamento efetivo 
das ZPE de Araguaia (TO), Cáceres (MT) 

, e Corumbá (MS). · . 
::;;-:-.. ,_ fl:- Propor às autoridades económicas me~ 

'didas no sentido de transferir à iniciativa pri
- vada, prioritariamente às cooperativas agrí

colas, a responsabilidade pela implantação 
·e- operação da rede de armazenagem de pro~ 
dutos agropecuários, ben1 como pela coloni
zação e ocupação de novas áreas produtivas 
na Região. 

, 12. R.ec~mendar aos vários organismos fe
-.?erais, estaduais e internacionais responsá~ 

veis por programas e projetas para a Região 
--a integração de esforços e a compatibilização 

dos estudos de forma a evitar as agressões 
ao meio ambiente e aos recursos naturais re
nováveis, otimizar a relação custo-benefício 
dos investimentos realizados e beneficiar par
~Ias expressivas da população com tais pro
Jetas. 

13. Reafirmar sua firme determinação de 
reunir e integrar em ampla frente as adminis
trações_estaduais, as bancadas no Congresso 
Nacional e Assembléias Legislativas, _lideran
ças políticas, empresariais e comunitárias em 
defesa da implantação da infraestrutura bási
ca e dos serviços comunitários e da industria
lizaçáo da Região Centro-Norte do País. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•.144, DE 1990 

Requeremos, nos termos do art. 199 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a 
convocação de uma sessão especial destinada 
a homenagear o ex-Senador e ex~Presidente 
do Senado Federal, Luiz Vianã, recentemen~ 
te falecido, pelos relevantes serviços presta
dos à Bahia e ao Brasil. 

Sala das Ses_sões, 7 de junho de 1990. -
Roy Bacelar- Jutahy_ Magalháes - Mauro 
Benevides - Chagas Roc;lrigues - Jarbas 
Passarinho - H11mberto Lucena - João Me~ 
neze.s- Odacir Soares- R.onan Tito- Mar· 
co Maciel - Antônio Luii Maya - Nelson 
Carnetro- José Fogaça- Almir Gabriel. 

O -SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Este requerimento deveria ser votado de
pois da_ Ordem do Dia. Acredito que é tão 
unânime a manifestação desta Casa que não 
se pode retardar de um minuto a sua apro· 
vação. 

Sugiro, porém, que essa homenagem do 
Senado Federal se estenda, pela relevância 
dos serviços prestados ao Brasil pelo ex-Se
nador Luiz Viana Filho, ao Congresso Nacio
nal. Se assim deliberar o Plenário do Senado 
Federal, a Presidência se entenderá com o 
Presidente da Câmara dos Deputados, a fim 
de que, numa só sessão do Congresso Nacio~ 
na!, preste-se homenagem a esse grande bra
sileiro que tanto desfalcou com o. seu faleci
mento, a vida pública, cívica, cultural e moral 
do Brasil. (Pausa) 

A Mesa declara, sem necessidade de mani
festação expressa do Plenário, aprovado o 
requerimento. 

O SR. PRESI.DNETE (Nelson Carneiro) 
- Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Cump_rimentõ dO disposto no art. 216, 
§ I_ç,_do Regimento l_nterno com relação 
à Ministra de Estado da Economia, Fa~ 
zenda e Planejamento, Dr' Zélia Maria 
Cardoso de Mello. 
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A sessão extraordinária de hoje é destinada 
à continuação do exame, através da discussão 
e votação, do requerimento de informações 
do nobre Senador Jamil Haddad, enviado à 
Sr' Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, a fim de que esta Egrégia Casa tome 
uma deliberação a respeito. 

Como sabe o Senado, na sessão da última 
segunda-feira, a Mesa leu, e fará distribuir 
aos Srs. Senadores, as conclusões do trabalho 
que elaborara, já que era apenas um histórico 
das datas e acontecimentos para concluir com 
o trecho que foi lido desta Presidência. 

Neste momento, e atendendo também à 
solicitação do nobre Senador Jamil Haddad, 
a Mesa está providenciando cópias xerográ
ficas daquela sugestão a ser apreciada pelo 
Plenário. 

Entrementes, a Sr• Mínistra da Fazenda 
enviou à Casa uma carta~ aq'ui lida antes da 
decisão do Plenário, já que era um elemento 
a mais para o jtiízo e julgamento dos Srs. 
Senadores. 

Hoje, inesperadamente -e apenas refiro
me ao que está nos jornais-, fui surpreen
dido com uma insolente declaração do Sr. 
lbrahim Eris. Talvez tenha sido mal interpre
tada, porqu-e-não sei em que lfngua S. S' falou, 
mas, realmente, ainda uma vez querendo 
criar uma confusão. Nós não estamos discu
tindo a Lei do Sigilo Bancário- isto é apenas 
um biombo; o que estamos· discutindo é se 
aquela disposição da Lei do Sígilo Bancário, 
exigindo que o requerimento de informaçõ~s 
seja votado pelo Plenário do Senado, vigora 
ou não, em face do art. 50, § 2", da Consti
tuição. E isso não interfere no sigilo bancário, 
porque, se interferisse, não se sustentaria, 
de vez que, se aprovado pelo Plenário, as 
informações seriam enviadas. 

Apenas se discute se prevalece a restrição 
da Lei do Sigilo Bancário para fornecer infor
mações ao Senado_ ou_ à Câmara, em face 
da Constituição. Isso é_ uma deliberação que 
não tem nada com o sigilo _bancário; é uma 
deliberação de ordem processual, da econo
mia interna da Casa. A Casa aceitou o douto 
parecer da Comissão de ConstitUição, Justiça 
e Cidadania, declarando que não é neces
sário, em face da Constituição, que o requeri
mento seja aprovado pela maioria da Casa. 
Essa competência pa!t..<;ou, pela Constituição, 
ao exame da Mesa do Senado e da Mesa 
da Câmara. 

Portanto, é preciso tirar esse biombo da 
frente. Não estamos discutindo a Lei do Sigilo 
Bancário; estamos discutindo apenas se quem 
pode enviar o ofício à Sr' Ministra, para que 
informe sobre operações que estão sob sigilo 
bancário, é a Mesa do Senado ou é a maioria 
absoluta do Senado. 

Esta é que- é a questão, e S-e o SenadO, 
soberanamente, já declarou que a Mesa do 
Senado é a competente, porque o texto ante
rior da lei colide com o texto supremo da 
ConstituiçãO. O que cumpre às autoridades 
do Executivo não é suscitar debates sobre 
o sigilo bancário, mas renderem-se à decisão 
do Senado e enviar as informações. 

A Sr" Minstra fez, na sua carta, um intrólito 
que, a meu ver, é despiciendo. O principal 
é saber se S~ EX" enviará ou não as informa
ções ao Senado Federal. A opinião pessoal 
ae S. Ex~ de que-é vendaa~-Jnas não conven
cida, não nos interessa; o que interessa é a 
decisão de Prestar ou não as informações aO 
Senado Federal. Atiás, S. Ex• declarou que, 
pelo vulto das informações que seriam neces
sáriaS prestar, não poderia fazê-to em poucos 
dias. Pediu o prazo de cinco dias para come
çar a enviar essas informações. 

De modo que é este o debate nos seus 
limites exatos. Não estamos aqui revogando 
a Lei do Sigilo Bancário, não estamos aqui 
interferindo na Lei do Sigilo Bancário. Ape
nas achamos: _quem pode tais informações 
pedir? São as Mesas da Câmara e do Senado 
ou é o Plenário do Senado ou da Câmara? 
Esta é uma decisão que não interfere com 
o sigilo bancário, porque, se a competência, 
em faCe da Constituição, é atribuída à Mesa 

~ de cada uma das Casas, é porque sé considera 
que essaS Mesas são bastante idóneas para 
não enviarem solicitações levianas ao Poder 
Executivo. 

Hoje vamos continuar o- debate sobre esta 
matéria e esperamos concluí-lo nesta sessão, 
pqrque não podemos retardar mais sua deci
são. Assim que "o Plenário conclua os debates 
que continuam hoje, a Mesa colherá os votos 
para tomar as providências que o Plenário 
entender necessárias para que faça cumprir 
a decisão do Senado Federal. 

O Sr. Jãlnil Haddad- ·sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra, pela ordem - porque há 
uma s~rie de Srs. Senadores inscritos -, o 
nobre _Senador Jamil Haddad. 

O Sr. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem:}....:... Sr. Presidente, preciso que certas 
coisas fiquem bem claras. O prazo para que 
as infonmições·roSsem prestadas a esta Cãsa 
se encerrou no dia 29 de abril. S. Ex~ a Minis
tfà03: EOOiWmia n'âO sei ·se· sabe- mas Vou 
reiterar, embora já tenha falado v~árias veZes 
-que aqui e"stíveiam, quinze- dias apõS.eu 
haver formulado o requerimento, dois fun
cionários -ao Banco Central: um deles, AsSes
·sor Parlamentar; o outro, pertencente ao Se
tor de Fiscalização do Banco. Trouxeram
me, inclusive, uma -relação das instituições 
em que os dados teriam que ser levantados. 
Naquele momento, declarei que, em razão 
do grande volume, aceitaria qüe, a parti! do 
dia 29 de abril, se iniciasse o processo de 
entrega dos dados, começando pelos grandes 
Bancos do Rio de Janeiro e de São Paulo 
e, progressivamente, o restante. 

Sr. Presidente, os dois funcionáriOs foram 
afastados das posições que ocupavam no Ban
co Central 

As dificuldades a que a Sr" Ministra alude, 
se S. er. sabia que havia esse pendenga, de 
acordo, inclusive, com o que tinha dito aquele 
funçionário, que o levantamento do dia 1~ 
até o dia 15 de março já eStava praticamente 

feito, essas dífíCuldades operacionaiS sã_O- es
tranhas. É inacreditável o Banco Ceil.tral não 
poder levantar e não ter já- registi-3.do no Seu 
computador o movimento bancário do perío· 
do de 15 de fevereiro a 15 de março, na época 
da cibernética, na época da informática ... E, 
Sr. PreSidente, hoje; depois do esforço herCú
leo do Senador Jutahy Magalhães, o Proda
sen .está acoplado ao terminal de computa
dores do Banco Central, que pode passar, 
sigilosamente, em código, todas as informa
ções para o meu Gabinete, Via disquetes, de 
seu computador para o Prodasen, nesta Casa. 

Sr. Presidente, estão achando que somos 
crianças capazes de acreditar que o cálculo 
vai ser feito em maqUininha de somar. Esta
mos no final do século XX, Sr. Presidente. 
Tenho recebido denúncias seriíssimas Sobre 
saques, naquele período, e aproveito o mo-
mento para fazer um apelo a todos aqueles 
que saibam de fatos idêpticos, para que conti
nuem mandando-me essas informações. 
Manterei a ti'anqüilidade, não direi nenhum 
nome, porque quero confrontar as denúncias 
que tiver recebido com os nomes que vierem 
a esta Casa, se vierem mesmo. 

Sr. Presidente, é preciso que fique bem 
claro que há uma manobra prorrogacionista, 
tentando, primeiro, deixar chegar os dias da 
Copa do Mundo, quando o noticiário s_e vol
tará para ela. Posteriormente, teremos o re
cesso do mês· de julho e a seguir a campanha 
das eleições, _em agosto e setembro. 

A manobra é muito evidente. Ou esta Casa 
mantém a sua prer(ogativa constitucional de 
fiscalizar o Poder Executivo - e _essa fiscali
zação se_ faz, também, através de requeri
mentos de informações - ou, então, nos 
transformaremos num clube de tertúlias. Lin
dos discursos- serão feitos, homenagens ·pós
tumas, felicitações, e não estaremos cumprin
do o que preceitua a Constituição. 

Quero ddx3f bem patente- o fatCl-Perante 
a Casa. Sinto que já existe essa máõ.obra para 
empurrar com a barriga. E aí sim, o Senado 
da República fiCará perante-à opinião pública 
como não estando cumprindo os seus deveres 
constitucionais. 

Sr. Presidente, V. Ex' já falou que, talvez, 
o Sr. Ibrahim E ris tenha se expressado num 
outro idiOfi!.a. Porque o que saiu nos jornais, 
hoje, foi o que S. Ex~ declarou, ontem, para 
nós, na Comissão: que o Serviço Jurídico do 
Banco Central o prOibia de poder dar os da
dos. Então, a Ministra diz: "Vou, daqui a 
cinco dias, dar a ordem ... " ou, "Já dei ot;,dem 
para daqui a cinco dias se inicie o processo 
de entrega ... " Não diz até quando. Lembro
me de que o Sr. Ibrahim Eris, Presidente 
do Banco Central, quando aqui esteve, muito 
educado, muito fino, para ser sabatinado pela 
Comissão, _dedarou, alto e bom som, que 
o Banco Central estaria sempre aberto para 
que o Senado tivesse todas as informações 
necessárias dentro do que preceitua a 'Consti
tuição. 

Era o que, inicialmente, Sr. Presidente, 
eu-qUeria enfócar. 
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O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Jamil 
Haddad, permite- V. Ex• um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Pois não. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador, 
apenas queria acrescentar aos argumentos de 
V. Ex" a grande interrogação que domina a 
população brasileira. Onde chegamos, em 
qualquer lugar que nos encontremos, a popu
lação vem nos cobrar se o Senado não vai 
reagir realmente. (0 Sr. Presidente faz soar 
a campainha.) Sr. Presidente, apenas para 
dar esta minha contribuição. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O nobre Senador vai concluir? (Pausa.) 

Senador Jamil Haddad, V. Ex• já concluiu 
a sua questão de ordem? Gostaria de saber 
o que a Mesa deve responder, porque 
V, Ex· (ez uma exposição, mas não concluiu 
com uma.indagação à Mesa. 

O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente, 
eu vou indagar à Me:,;a. 

V. Ex~, Sr. Presidente, não se encontrava 
aqui, quando se iniciou o debate, na sessão 
de segunda-feira. Depois, V. Ex• disse que 
a Mesa já tinha um parecer. E eu tinha solici
tado- naquele momento presidia o nobre 
Senador Alexandre Costa- que a Mesa to
masse providências no sentido de entregar 
ao plenário cópia do que V. Ex• havia lido. 
V. Ex~, aliás, tinha feito a leitura de um pe
queno trecho. O documento é justamente o 
que nos chega às mãos, agora. 

V. Ex~, Sr. Presidente, aqui no último pará
grafo, diz o seguinte: 

"Não havendo, destarte, respondido 
a Sr" Ministra, ainda no segundo prazo 
que lhe foi aberto- graças à sua magna
nimidade, enfatizo- ao pedido de infor
mação do nobre Senador Jamil Haddad, 
cumpre ao Senado, na forma do art. 216, 
§ 1~. do Regimento Interno, declarar S. 
Ex~ a Sr. Ministra Zélia Cardoso de Me-:. 
llo, titular do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, sujeíta a pro
cesso de crime_de responsabilidade, nos 
exatos termos do art. 50§ 29, da Consti
tuição Federal. 

A Mesa tomará as providênCíãs neces
sárias para o cumprimento da delibera
ção do Senado Federal." 

V. Ex~ já tinha esse parecer, quando apare
ceu o Aviso no 324, daS~ Ministra, e o debate 
passou a se processar sobre o Aviso. Quer 
dizer, nós não tínhamos recebido, na reali~ 
dade, aquele parecer cuja entrega eu }_lavia 
reclamado à Mesa. 

Assim, como já chegou às minhas mãos, 
não tenho mais questão de ordem a formular. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece que, antes de conhecer 
o Aviso da Sr Ministra, a Mesa fez, como 
do seu dever, uma síntese dos fatos anteriores 
e a conclusão a que chegara. 

Ao ·anunciar o debate, na segunda-feira 
passada, o nobre Senador José Ignácio Fer
reira fez chegar à Mesa um Aviso da Sr Mi
nistra, enviado ao Presidente do Senado Fe-

dera!, que foi lido, porque era uma peça que 
-a Casa deveria conhecer antes de tomar uma 
de_cisão firial. 
·"Por isso, como o de~ate se desviou para 
os termos do aviso e não para a deliberação 
a ser tomada, a Presidência apenas divulgou 
a conclusão, porqué os fatos já são conhe
cidos, ,repetidos e várias vezes renovados, 
com a preocupação de_ privar esta Casa da 
canseira ·de ouvir novamente tal, relação. E 
disse que o seu pensamento, antes de conhe
cer e_ receber o aviso, era este, mas que o 
recebin:lento do aviso, no juízo dos Srs. Sena
dores, poderia ou não modificar a conclusão 
~ug~rida pela Mesa. 

De modo que a Mesa e o Plenário cumpri
ram o dever de examinar se essa conclusão 
poderia ser aceita depois de conhecido o Avi
so da Sr Ministra. 

O debate está aberto. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. P_RE_SIDENTE (NelsC"In Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex~ pela ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. PresiQente, ultrapassamos todos os 
prazos dessa questão referente à Ministra Zé
lia Cardoso de Mello. Aceitamos, e V. Ex•. 
com o bom senso que lhe é peculiar, dá novo 
prazo de 24 horas à Sr" Ministra, apesar de 
S. Ex~ já ter cometido o crime de responsa
bilidade. Mas V. Ex~ reabriu o prazo para 
que a-Mliiistra tivesse oportunidade de de
monstrar um apreço a esta Casa, na obediên
cia à decisão da Camisão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que foi aceita pela Presi
dência e pela Mesa do Senado Federal. Sr. 
Presidente, o prazo foi concedido, S. Ex• deu 
aquela resposta, que não enviaria as informa· 
ções, e quando se vai iniciar o processo, nós, 
então, recebemos um Aviso. Sr. Presidente, 
V. Ex~ considera díscipienda a referência feita 
pela Sr. Ministra, a respeíto de ter ou não 
havido_ decisão _ _9o Plenário. Nãg considero 
tanto assim. Emendo que devemos deixar 
muito claro que não houve uma decisão do 
Plenário. E V. Er aceitou o meu argumento, 
na sessão d~ .. segunda~feira, de que deixaria 
bem claro que não havia nenhuma manifes
tação do Plenário. No entanto, agora, somos 
surpreendidos, depois de S. EX"' afirmar que 
iria enviar em cinco dias - e não disse que 
era dnco dias depois de examinarmos ou não 
a questão- a contar daquela data: segunda
feira. Depois de S. Ex~ dizer que em cinco 
dias íriã: enviar para o nosso conhecimento, 
as informações solicitadas, vem o Sr. Presi
dente do Banco Central, em pleno Senado 
Federal,. e declara que não vai enviar, acei
tando os argumentos dos seus Assessores J u
rldicos, que são contrariados pelo próprio 
Procurador do Ministério da Economia, que 
de.clarou., desde o ano passado, que esse as
sunto já deVia estar resolvido. 

Ora, Sr. Presidente, todos estes fatos es
~iO-se repetindo, há uma in_sistência, e sei, 
in"Clusive, de manifestações particulares da 

Assessoria Jurídica do Banco Central que co
locam em xeque a decisão da Comissão de 
_constituição, Justiça e Cidadania. Mas não 
quero trazer isso ainda aqui para discussão. 
E numa demonstração eloqüente de que não 
aceita a decisão da Mesa do Senado Federal 
e da Comissão de Constituição, J ustíça e Ci
dadania, eu acho que já está no momento, 
Sr. Presidente, de V. Ex', usando das suas 
atribuições e sem necessitar, inclusive, de au· 
diência do Plenário, encaminhar ao Supremo 
Tribunal Federal o pedido para processar a 
Ministra pelo crime de responsabilidade que 
cometeu, porque não há necessidade de vota
ção no Plenário para isso. 

Pelo Regimento, V. Ex~ pode enviar o pe
dido ao Supremo Tribunal Federal direta
mente, comunicando o crime cometido. O 
julgamento será feito lá. Não iremos julgar 
.aqui. E se S. Ex~, Sr. Presidente, quiser sustar 
o processo enviando as informações, é um 
problema seu. 

O SN.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Continua o debate. 

. O Sr. José..lgnácio Ferreira - Sr. Presi
dence, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Pela ordem? 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V; Ex' quer disc.utir? 

Pela ordem_, o primeiro inscrito é o nobre 
Senador Humberto Lucena; o segundo, o Se
nador José Fogaça; o terceiro, o Senador José 
Paulo Bisol; o quarto, o Senador Mauricio 
Corrêa; o quinto, o Senador .O.dacir Soares; 
e o sexto, o Senador Roberto Campos. 

Se V. Ex• quer falar, a não ser pela ordem, 
não lhe posso dar preferência. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Parece-me 
que devo prestar algumas informações sem 
estar discutindo ainda, inclusive porque se~ 
riam altamente elucidativas, pela minha ópti
ca, para a própria discussão. 

Se V. Ex•, Sr. Presidente, me permite, gos
taria de colocar topicamente alguns pontos, 
porque me Parece-que são importantes j)ara 
o próprio encaminhamento da discussão. 

Permitir-me-ia V. Ex•? 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-Concedo a palavra a V. Ex•, como Uder. 

O SR. JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA -
Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, a se
guir pretendo usar da palavra pela ordem. 

O SR. JOSÉ IGNÃC!O FERREIRA (PST 
- ES. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, este assunto, natu
ralmente, vai ser objeto de enfrentamento 
via votação, no mérito, pelo Plenário. No 
entanto, quero colocar, primeiro, uma ques
tão que é importante. 

O eminente Senador Jutahy Magalhães 
acaba de referir que o que deveria ocorrer 
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aqui não seria uma votação. Primeiro, S. Ex• 
disse isso. E me ajuda, no raciocínio formu
lado pelo eminente Senador Jutahy Maga
lhães, o eminente Senador Jamil Haddad, 
que diz que é uma decisão da Mesa. Então, 
primeiro, o § 1~ do art. 216 do Regimento 
Interno do Senado_ coloca com clareza: 

"Art. 216, •••••••••••••••••z~• .... u~uo. 
§ 1~· ao fim de trinta dias, quando 

não hajam sido prestadas as informa
ções, o Senado reunir-se-á, dentro de 
setenta e duas horas, para declarar a 
ocorréncia do fato: -quer dizer, é um 
sentido declaratório, não é condenató
rio, não é constitutivo-- "e adotar- as 
providências decorrentes do disposto no 
§ z~ do art. 50 da ConstituiÇão.'' . 

Então, o primeiro fato é que o Senado é 
que se pronuncia e não a Mesa do Senado, 
e muito menos a figura ilustre e honrada de 
V. EX", Sr. Presidente. Portanto~ é o_Senado 
que se pronuncia. Segundo, a questão de que 
as peças, na hipótese que se verá, quando 
se examinar o mérito na ocasião da discussão, 
é inteiramente esdrúxula diante dos fatos, 
mas na hipótese de o Plenário entender que 
houve a ocorrência do fato- o fato ocorreu, 
e, portanto, o momento consumativo da de
sobediência, do descumprimento ao pedido 
de informações já se deu -, ainda quando 
ocorra isso, o que deye fazer o Senado? Não, 
como disse o eminente Senador Jutahy Maga
lhães, encaminhar as peças ao Supremo Tri
bunal Federal. O Senado as encaminha à Câ
mara dos Deputados, para que essa Casa au
torize o Supremo Tribunal Federal a proce
der de acordo com o disposto no art. 50 da 
Constituição Federal. Isso vem claramente 
arrimado na disposição cofiti"ãa no art. 51, 
I, da Constituição Federal, quando diz: 

"Art. SL Compete privativamente à 
Câmara dos Deputados: 

I -autorizar por dois terços de seus 
Membros, a instauração de processo 
contra o Presidente, o Vice-Presidente 
e os Ministros de Estado;" 

Sabemos que nos crimes de responsabili
dade, quando o Presidente da República é 
acusado de praticá-los, e um MinistrO--(I"e Es
tado, em conexão, é acusado de prática de 
responsabHidade, qualquer cidadão, com ba
se na Lei n9 1.079, Lei hoje já um pouco 
defasada, porque é de 1950, encaminha uma 
denúncia à Câmara dos Deputados. Ante
riorment~ à Constituição _Federal de 1988, 
a Câmara (azia um juízo de admissibilidade 
iniciava um-processo e, depois, pronunciava: 
os denunciados e encaminhava aquele acervo 
ao Senado, que passava a julgá-lo sob a Presi
d~ncia do Supremo Tribunal Federal. Atual
mente a situação--é- adversa. Nos crimes de 
responsabilidade em que há conexão com o 
Presidente da República, faz-se a denUncia 
à Câmara dos Deputados, que simplesmente 
faz um juízo de admissibilidade, o qual é pre
visto no art. 51, que é o juízo para que el~ 
autorize, por dois terços de seus Membros,' 
que o Senado processe e julgue o Presidente · 

e os Ministros, que tenham eventualmente 
denúncias contra eles por crimes de responsa
bitidade em conexão. No caso da Ministra, 
como o· é noQe qualquer Ministro de Estado, 
por descumprimento de pedido de informa
ção, a espécie está prevista na alínea c, do 
-art. 102, I, da Constítuição Federal: 

_ ''ArL 102_ .Compete aO-Supremo Tri
bunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: 
1- processar e julgar, originariamen

te: 

~)··~~-·i·~r;~·çó~~-p~~~;;·~~~~-;-~~-d~~ 
crimes de responsabilidade, os Ministros 
de Estado, ressalvado o disposto no art. 
52, I, os Membros dos Tribunais Supe
riores, os do Tribunal de Contas da 
União e _os chefes de missão diplomática 
de caráter permanente;" 

_.De maneira que Si. Presidente, esse segun
do ponto também fica esclarecido. Na hipó
tese de conexão com o Presidente da Repú
blica, o processo e julgamento feitos pelo Se
nado Federal, por crime de responsabilidade, 
seja nos casos de crime comum ou de crime 
de responsabilidade praticados o_u denuncia
dos por Ministro de Estado, é a Câmara dos 
Deputados quem, p-or dois terços dos seus 
Membros, por força do art. 51, I, autoriza 
a instauraçáo de processo. N, sim, as peças 
seriam encaminhadas ao Supremo•Tribunal 
Federal, que processaria o denunciado, o Mi
nisho por pietensa prática de crime de res
ponsabilidade. 

Estas duas questões me parecem válidas. 
Outra questão, Sr. Presidente, é a do cha

mado momento consumativo de qualquer ilí
cito, ponto importante da prática de qualquer 
ilícito. 

Ora, imputa-se à Ministra Zélia Cardoso 
de Mdlo a -prática de um ilícito, qu_e é de 
responsabilidade, mas um ilícito criminal. 

Todo crime tem que ter sujeito ativo -
acrue~e-que o-pratica, o subjetivismo para a 
sua prática - que seria o dolo ou a culpa, 
stricto senso , o dolo, e também o resultado. 
Mas, sobretudo, todo crime tem o seu mo
mento consumativo, Sr. Presidente, o mo
mento em que se pode dizer que o crime 
ocorreu. 

Quando há o momento consumativo neste 
ou naquele crime? Vamos ver no caso do 
ft.irtO.-Alguém entrou numa joalheria e, dian
te de vários anéis, engoliU um deles. No mo
mento em que o -engoliu, ele praticou o crime 
de furto. Por quê? P-o:rque o crime de furtO 
tem o seu momento consumativo, no instante 
em que ele retira, da área de disponibilidade 
do dono, o objeto furtado. Já furtou. Engoliu 
o anel. Já furtou, 

No caso da pessoa que coloca uma vara 
na vitrine, onde está uma camisa, retira~a 
dali e sai correndo, pisa numa casca de bãnâ~ 
na, cai e é preso, ele já furtou. Por quê? 
Não é nem tentativa. Já furtou, porque já 
.ocorreu o momento consumativo do furto, 
que é o,da retirada da área de disponibilidade 
do seu dono, do objeto do furto. 

No caso do crime de responsabilidade, que 
aqui se configuraria pelo retardo no atendi
mento a um pedido de informações do Sena
do, esse momento consumatiyo teria que ser 
definido. Quando ele ocorreu? Simplesmente 

- no instante em que se informou insuficien
temente o Senado? No momento em que fluiu 
o prazo e, após ele, mesmo com motivo jusfí
ficado, não se tendO atendido ao pedido do 
Senado, já, então, estava configvrado o cri
me? Esta é a indagação. 

O crime de responsabilidade, pelo retardo 
®:atendimento~ up1 pedido de inform~ç_ões 
do Senado, tem o seu momento consumativo 
no instante em que, determinado, o sujeito 
ativo-diz que não cumpre, que não vai cum~ 
prir, manda uma comunicação dizendo até 
que não vai cumprir. Mas nunca, Sr. Presi
dente, quando, com explicações plausíveis ou 
não, ele mostra ao Senado Federal que tem 
embaraços que dificultam o cumprimento da
quela solicitação, nunca se ele apresenta ex
plicações que não são convincentes para o 
Senado, mas são convincentes para ele. 

Ficaria, então, configurado esse momento· 
consumativo. O momento consumativo de 
um ato ilícito é vit~;~.l púa que se configure 
a ocorrência da ilicitude, Sr. Presidente. Este 
é um crime que se quer imputar a alguém 
que, em momento algum, teve sequer o sub
jetivismo de praticá-lo, teve dolo para prati
cá-lo, culpa mesmo, no sentido estrito, e mui
to menos viveu o _episódio, o seu momento 
consumativo que pudesse configurar a ocor
rência desse ilícito. 

Sr. Presidente,_ estes fatos, portanto, são 
importantes, são vitais para que se possa, na
turalmente, até formular os quesitos, a i.nda
gação que a Mesa vai formular ao Plenário. 
Ocorreu um momento em que ficou clara
mente definida a vontade da Ministra de não 
cUmprir? É essa a pergunta que seguramente 
vai ser feita por V. Ex• ao Plenário do Senado. 
A Ministra desejou não cumprir? E ~e dese
jou, _ocorreu com toda clareza o momento 
certo em que dali para frente não há mais 
retorno, o momento consumativo do ilícito 
de responsabilidade? A resposta, Sr. Presi
dente, parece ser não, porque a Ministra, 
em tempo hábil, sempre apresentou alguma 
explicitação que erá a sua verdade. Ainda 
que o Senado discordasse dela, era a sua ver
dade. Afinal, nelll o Senado pretenderia que 
a Ministra ca-ísse de joelhos e dissesse: "eu 
errei". O que faz a coexistência harmónica 
dos Poderes é exatamente o pressuposto de 
que haja divergêncía entre os Poderes. Não 
temos uma Corte constitucional especifica
mente para dirimir essas situações. Temos 
o Supremo Tribunal Federal, que poderia, 
inclus_ive, ser invocado para um provimento 
de jurisdição, mas isso só aprofundaria a 
iminência ou a ocorrência de uma crise entre 
Poderes, o que não é do interesse de nin~ 
guém. 

Sr. Pfesidente~ todas essas questões pare
cem claramen~e ind~ca{ no s.:entido do que 
temos que fazer aqui hoje. Não demora che
gará uma peça do Presidente Ibrahim Eris 
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esclarecendo por completo o fato, até o fato 
dos jornais. O que nos c3.be fazer aqui, ainda 
que não chegasse, é entender que p gesto 
claro da Sr" Ministra foi no sentido de prestar 
as informações, e é isso que interessa ao Sena
do Federal. 

De maneira que, Sr. Presidente, coloco es
tas questões para deixar daro ... 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per· 
mite-me V. Ex· um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - V. 
Ex• tem o aparte, nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - V. 
Ex~ parece ter antecipado que nós recebemos 
alguma informação do Presidente do Banco 
Central, porque esta manhã, ao termos os 
jornais - não estava presente no momento 
em que_ ele teria proferido a declaração a 
que o jornal alude - ao lermos no Jornal 
do Brasil uma declaração do Banco Central 
dizendo que ele se atinha à decisão inicial, 
preocupamo-nos. V. EX', como Líder do .G?· 
vemo, poderia nos esclarecer qual a pmaçao 
real, porque a minha posição pessoal_ n~ssa 
matéria vai depender do fato de_ a ~mistra 
efetivamente mandar as infornlações dentro 
de cinco dias. Se QYresidente do Banco 
Central diz que não complica_ e _ela diz que 
vai mandar dentro de cinco dias caso não 
mande, o Presidente acho que, era sentir-se 
autorizado,_ pelo Senado, a processar a Sr" 
Ministra. Não precisa outra reunião. Preces~ 
sal A menos que mande no prazo progra
mado. E estão vencendo os cinco dias. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Agradeço a V. Ex~, eminente Senado_r Fer
nando Henrique Cardoso, pelo seu aparte. 

O Senador Jarbas Passarinho, na sessão 
de segunda-feira, foi de _uma clareza solar. 
Colocou S. Ex• a questão que está toda enfo
cada no último item do aviso ministerial da 
Sr• Ministra. O que queremos? A prestação 
das informações. E é realmente o que S. Ex• 
disse, depois de rodos os momentos de sua 
perplexidades, as quais tem o direito de ~er 
e até de conservá-las. Afinal de contas, run
guém aqui, no Senado, _deseja que S. Ex• 
caia de joelhos e diga: ·•errei e agora mudei 
de idéia". Não! S. Ex' pode conservar o seu 
entendimento, mesmo porque-esse episódio 
é de tamanha singularidade que talvez se pas
se todo o atual Governo, cinco anos, e não-_ 
se reedite, porque o que se tem realmente 
de embaraço visualizado pelo Banco Central, 
não pela Sr' Ministra, mas pelas autoridades 
d<L área jurídica do Banco Central, é simples
mente qu~ndo se formula um pedido de infor
mações a respeito de questão que envolva 
sigilo bancário. Este episódio é o único em 
que se tem polemizado a propósito de ser 
a Mesa ou o Plenário quem deva pedir infor
mações. Em nenhum outro episódio se colo
cou ou seguramente se colocará a questão 
em dúvida. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. 
Ex~ tim--aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obrigado 
a V. Ex•, nobre_ Senador. É para lembrar 
tamb~m que, na ocasião em que frz o discur
so, fui interpelado pelo Senador Jutahy Ma
galhães, e a minha resposta foi absolutamente 
coincidente com o entendimento de S. Ex•. 
Nós não votamos. É claro que o Plenário 
do Senado não votou. É uma questão pací
fica. Se a Ministra pensa que votou, o proble
ma -é dela. Nós não votamos. A questão fica 
muito clara. Estamos exigindo o cumprimen
tO dO texto constitucional dentro daquilo que 
cabe ao RegímCnto do Senado. A pergunta 
que eu faria a V. Ex• - I~ um documen~o 
que estava aqui sobre a mesa; eu não sabia 
a sua procedência, mas já me esclareci -
é se V. Ex•., como Líder do Governo, pode 
confirmar que a Ministra está disposta a cum
prir aquilo que no seu A viso foi afirmado_: 
dentro de cinco dias começará a dar as infor
maçõeS. Pode V. Ex• confirmar isso? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - V. 
Ex• terminou, eminente Senador? 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sim. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Posso. Agradeço a V. Ex~ o aparte. 

Ratifico, em nome do Governo, a afirma
ção contida naquela peça, no Aviso que foi 
encaminhado a esta Ca:>a. E mais: dou conta 
úlffibém de que hoje, num almoço a que di
versas figuras eminentes do Senado Federal 
-Líderes de Partido- estiveram presentes, 
com autoridades da área económica, inclu
sive a Ministra Zélia Cardoso de Mel! o, susci
tei a questão e dei oportunidade para que 
S. Ex• reafirmasse a sua determinação, já ex
pressa naquele expediente, de que vai enca
minhar, no prazo de cinco dias, as info~ma
ções. Não ao fíi)) do quinto dia, mas até cmco 
dias, durante Õ prazo de cinco dias, que ;e 
esgota na sexta-feira, amanhã, por sinal, pois 
foi enviado na segunda-feira. Então, temos 
aí cinco dias. 

, O Se. Jutaby Magalhães- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Sr. 
Presidente, vou ler o expediente, ao qual m~ 
referi, que cobrei hoje, pela manhã, do Presi
dente do Banco Central. Li também essa ma
téria no jornal. Alguém fez referência aqui 
que, talvez o truncamento da matéria no jor
nal se tenha dado por problema de idioma, 
o -que, aliás, ficaria facilmente inteligível ao 
próprio Senador Jamil Haddad, porque 
quanto a es_sas questões S. Ex• já não teria 
problemas. Como o Senador Jamil Haddad 
não foi jornalista, como o Senador Jami! 
Haddad não exerce a profissão tão nobrt: de 
jornalista, naturalmente o jornalista se tenha 
equivocado; S. Ex' não se equivocaria. 

Vou ler para o Senado Federal o telex que 
me foi enviado pelo eminente Presidente 
Ibrahim Eris: 

BANCO CENTRAL DO BRÀSIL 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE 

SÃO PAULO- GABIN 
Ficha de Encaminhamento de Telex 
Fax Cover Letter 
Fiche D'Acompagnement 

Favor entregar para: 
Please Deliver to: 
Destinataire: 

Nome: SenJosé Ignácio 
Name: 
Nom: 

Remetido por: Dr. Ibrahim Eris. 
Sent by: 
Expédíteur: 

Número total de páginas, inçluindo a de 
encaminhamento: 02 

Total number of pages, including cover let· 
ter: -

Nombre de pages, compter la fiche d'ac
compagnement: 

Qbservação:.se você não receber todas as 
páginas, ligue para: 

Note: If you do not receive ali the pages, 
please contact: 

Commu'niquer avec l'expéditeur pour tout 
renseignement additionnel: 

Telefones: 
Telephones: 
Téléphone: 

Ou 
O r 

Telefax nu: 
Fax number: 
Télécopieur: 

Operador (a): 
Operator:· 
Téléphoniste: 

Data: 
Date: 
Date: 

Hora: 
Time: 
Heure de Transmission: 

Comentário~: 
Comments~ 

Ao 11m" Sr. 
Senador José Inácio 

Tenho em-vista o noticiário da imPi-eÕ:sa 
infOrrrlo a V.- EX' 4ue o Banco Ceritral do 
Brasil atenderá a determina&ãO da Sr~ Minis
tra da Economia, Finanças e Planejamento, 
no sentido de fornecer informações solicita
das pelo Senado Federal, na forma do A viso 
Ministerial n" 432, de 4 de junho de 1990. 

São Paulo (SP), 7 de junho de 1990. -
Ibrahim Eris, Presidente. 

Ou seja, vai informar em até ... 

O Sr. JamiJ Haddad - Permite-me um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA- Sr. 
Presidente," vou fazer chegar às niãos de V. 
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Ex" este expediente que recebi agora, num 
"Fax" enviado pelo Banco Central. Julguei 
de absoluta importância lê-lo aqui, perante 
o Sendo Federal. 

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

O Sr. Jamil Haddad- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOSÉ fGNÁCIO FERREIRA- V. 
Ex• tem o aparte, eminente Senador Jamil 
Haddad. 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador José 
Ignácio Ferreira eu estava presente, ouvi e 
a imprensa publicou - toda a imprensa do 
Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília 
- as declarações do Presidente do Ba:nco 
Centrai. S. Er agora diz algo diferente do 
que disse, mas que S. Ex• declarou, declarou. 
S. Ex• deClarou que não podia; havia uma 
dúvida jurídica - vou rePetir suas palaVras 
- "havia uma dúvida jurídica e o Serviço 
Jurídico do BancO Central não permitia que 
fossem dadas as informações". São palavras 
claras, cristalinas, num sotaque não muito 
claro de Português, mas plenamente inteli~ 
gíveL Pediria a V. Ex• que lesse novamente 
o "fac". 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Vou ler pausadamente. 

"Ao Sr. Senã.âor José Ignácio Ferreira"; 
assinado pelo Presidente Ibrahim Eds, Presi-
dente do Banco Ce-ntral. - -

Tendo em vista o noticiário da tiitpien
sa" e- não estou dizendo que o noticiá
rio, esse telex é de agora, porque fui 
a S. Ex• e cobrei que me enviasse uma 
respota escrita --:- "infonn() a V. Ex_" que 
o Banco Central do Brasil atenderá a 
determinação da Sr" Ministra da Econo
mia, Fin'ánçaS e Planejamento, no senti
do de fornecer informações solicitadas 
pelo Senado Federal, na forma do Aviso 
Ministerial n~' 432, de 4 de junho de 
1990." 

roque eu nem·creio venha a ocorrer, se peça 
outra inforinação ·deSse molde e se gere um 
impasse, porque o Serviço Jurídico do Banco 
Centrai diga novamente que é necessário 
passar pelo Plenário, e o Senado Federal 
mantenha a posição de sua Comissão de 
Constituiçáo-;Justiçã e Cidadania, o máXimo 
que poderá ocorrer-é o poder competente 
dirimir esse- conflito através de um provimen
to de jurisdição. Para isso temos o Supiemo 
Tribunal Federal. Mas agora não se invoca 
a prestação--jurisdicional do Supremo Tribu
nal Federal; pelo contrário- e, aí, acho até 
meritório -, apesar do entendimento que 
persiste do Serviço Jurídico do Banco Cen
tra], S. Ex~ presta-essas informações â Cása. 

De maneira, Sr. PreSidente, que quero dei
xar registrado o meu posicionãmento e mais: 
vou vohar a: Uin assunto que me parece impor
tante, sobre o qual comecei a falar ontem, 

·e não pude terminar, porque o tempo foi 
estreito._ Mas serei breve! Eu dizia, em seu 
gabinete, na presença honrada· de V. Ex~, 
o seguinte: Sr. Presidente, veja como as coi
sas se põem, amanhã, um cidadão chega ao 
gabinete_de_ Y. Ex• e diz: ''saquei 50 milhões 
de cruzados por pura intuição, baseado nos 
ensinamentos do meu pai, do meu avó 0...1 
do meu bisavô, de que, "em tempo de confu
são, dinheiro no colchão!" Pois bem! Em 
tempo de confusão, dinheiro no colchão! Fui 
e, por pura intuição, saquei 50 milhões de 
cruzados_. O que V. Ex~ vai fazer! Antes que 
V. Ex" respondesse, eu diria: V. EX" talvez 
até, se quisesse ir ao exagero, mandasSe to
mar por termo as declarações desse cidadão 
e_ encaminharia a peça ao eminente senador, 
autor do requerimento, Senador Jamil Had
dad. E o que faria V. Ex' com isso? Muito 
bem! Daí, fomos além! E disse: vamos apro
fundar o raciocínio! Esse cidadão comparece 
ao seu gabinete, Sr. Presidente, e diz: "saquei 
50 milhões de cruzados, fl?.aS não ~oi_por pura 
intuição! Saquei porque recebi uma informa
ção privilegiada! Muito bem! Mas não vou 
dizer de quem! Não vou- dizer, pol-que não 
posso ser punido por uin crime que nãÕ come-

- . ti, pois o dinheiro era meu. Saquei porque ? Sr. Jutahy Magalhaes- ~ernute-me V. entendi que devia sacar, depois de ter sido 
Ex· um aparte? -e veja bem, nessa hipótese, nessa carica-

0 SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA .=-Na---tura que estou fazendo- informado privile~ 
turalmente, dir-se-á que, na forma do aviso, giadamente _por alguém. O que se faria? ·ro-
é a Sr' MiniStra novamente dizendo que- só mar-se_-ia por termo e mandar-se-ia de novo 
está inJormando porque entende que transi- _senador autor do __ requerimento. O q~e -ele 
tou pelo Senado Federal. E eu, desde logo, faria com ~_o, Sr. _PréSidente? Aí~ vamps 
respondo aessa indagação-que não houve_, maís, à terceira_hipótese, que ainda não é 
mas que si.i:lto nõ-ar: -afinal, -e daí, a Sr' Minis- a última: se esse mesmo cidadão compare-
trá, absolutamente, não vai ser compilida a cesse e dissesse: - "saquei 50 milhões de 
pensar de maneira diferente, nem o Senado cruzados, recebi urna informação privilegia~ 
Federal tem este objetivo;" o- cjue o Senado d"a" -_e diSS~?SSe que foi do fulano de tal 
Federal quer é o cumprimento do seu pedido da equipe económica do Governo. Pois bem, 
de informações. O que ocorrer é em termos lembro-me de que V. EX" disse: "mas~ aí, 
de divergência subjetiva- que, aliás, é até fícãva riiiiit para o GOverno". E respondi a 
bom que se enfatize -não é divergêncía V, Ex~: -não ficava não, Sr. Presidente; 
daS~ ~inist:a, ffias do seu Serviço JurídlC~, não ffca_va porcfUe -ãs ·paiXões políticas geram 
P?rém ISto na? te~ ql!alql!er relevo no convi- tudo isso; pessoas são capazes de tudo em 
VlO dos entes ms~tu~lO~aJ.S. - meio ao aceso das aixões". E ele deria 

O Senado ped1u mformações e elas estão . p . po , 
sendo prestadas. Ainda que tivessem algum perfeitamente, uma vez que cnme não ~á 
relevo as informações prestadas e, num futu- para ser imputado àquele cidadão, poderia 

perfeitamente dizer "saqu-ei'', e imputar a alM 
guém a responsabilidade de um fato que não 
teriâ ocorrido. MuitO bem! Aí, eu dizia a 
V. Ex·: - poderia eu ou qualquer um de 
nós ir. à Papuda, apanhar o depoimento de 
_alguém que estivesse condenado por homi
cídio e esse alguém declarava que praticou 
homicídio a mando de fulano de tal. 

Então, Sr. Presidente, veja: se a palavra 
do co-réu, como dizemos em Direito Crimi
nal, valesse alguma coisa, nenhum de nós 
estaria seguro, porque era muito simples: um 
adversário nosso ia à Papuda escolher alguém 
que desse uma declaração, imputando uma 
co-autoria a__~:nando de terceiro. E, aí, cheguei 
ao extremo, quando citei o último e mais 
caricato exemplo. Pois bem, chegaria um ci
dadão_ao gabinete de V. Ex\ e diria: "saquei 
50 milhões de cruzados porque recebi infor
mação privilegiada de fulano de tal e esse 
cidadão viesSe ao seu gabinete e disSesse: -
"Efe_tivamente, dei essas informações". To
mar-se-ia por termo o depoimento dele, do 
primeiro depoente. E o que ocorreria? -
O Governo execraria esse cidadão, o retirá
lo-ia do seu meio, tomaria as providências 
de toda a natureza que se comportassem nos 
planos moral e jurídico. e teria agido para 
exemplarmente punir aqueles que tivessem 
praticado ato dessa natureza. 

Agora, o qUe se está fazend_o aqui é super~ 
pondo hipóteses sObre hipóteses, mais outra 
hipótese - ao final de tudo, mexendo com 
a- regra geral, para_tentar alcançar a exc~__Ção, 
Sr. Presidente, a cidadânia. A cidadania toda 
está sendo mexida para se tentar apurar um 
fato que não é de natureza jurídico-penal e, 
sim, de natureza político-moral, e que, uma 
vez apurado, será o maior serviço que se irá 
prestar ao Governo. 

Agora, o mais sér_io é que, com todo esse 
volume de informações na mão- essas, sim, 
são_ privilegiadíssim:as1_ ce~das de sigilo ..::..., 
o eminente Senador J amil Haddad sequer vai 
poder utilizar assessoria, porque é S. Ex' em 
pessoa que vai ter que examinar esses docu
mentos. E quando chegar a "jamanta" n9 1, 
de Curitiba, a "jamanta" n9 2, de São Paulo, 
S. Er. vai ter, naturalmente, qUe prestar à 
sociedade, ansiosa por obter essas infoima
ções, os esclarecimentos necessários. Vou, 
naturalmente, desejar, e digo isto com abso
luto carinho, estima e respeito que tenho pelo 
eminente Senador ,Jamil Haddad~ vou, natu
ralmente, desejar ver o resultado dis~o; sou 
o primeiro a desejar, e tenho a certeza de 
que a própria Ministra Zélia, o Governo in
teiro está ansioso para descobrir se a hipótese 
se concretiza, para punir exemplarmente, 
uma vez identificados precisamente os culpa
dos. 

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

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - De 
maneira que essas questões, Sr. Presidente, 
embora a singularidade de se submeter a re
gra geral a serviço da exceção buscada, embo
ra tudo isso, o Governo deseja que ocorra. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- P~rmite-me V. 
Ex•, nobre Senador? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- En· 
tão, vai chegar a "basculante" do Acre e, 
logo depois, a "jamanta'' do Paraná e, logo 
depois, chega a "jamanta" do Rio Grande 
do Sul, e espero pacientemente que o emi
nente Senador Jamil Haddad, pessoalmente, 
porque é o responsável pelo sigilo, diligencie 
no sentido de apurar aqueles que estejam 
violando regras de natureza político-moral e 
não de natureza jur(dico-criminal. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex•. nobre Senador? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Se 
o eminente Presidente consentir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O prazo de V. Ex~ terminou ãs 15 horas 
e 46 minutos. Como V. Ex~ estava dando 
uma informação preciosa pãra -o exame da 
Casa, a Mesa permitiu que V. Ex~ continuasse 
ocupando a tribuna. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Muito obrigado a V. Ex•. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. 
Ex' que eu peça um aparte? -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--A Mesa vai permitir a intervenção de V. 
EX", mas quero pedir ao nobre orador que 
assim que V. Ex• termine, ele conclua tam
bém o seu discurso, porqu'e há outros orado
res, e esta sessão não é, infelizmente, inter
minável. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Serei breve. 
O Líder do Gõverno, Senador José lgnácio 
Ferreira, parece-me estar fazendo defesas de 
várias hipóteses de crime. Mas não é este 
o problema. Quando se fala, aqui, em língua, 
se é tw:co~ se é árabe, o que seja, isso não 
tem importância, desde que consigamos en
tender-nos. Agora, fico procurando interpre
tar o português, porque V. Ex• leu um telex 
cuja resposta do Presidente do Banco Central 
é: ''na forma do aviso, S. EX' atenderá ... " 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Ou 
seja, até cinco dias. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas V. Ex~ 
procurou responder a essa minha colocação 
antes de eu fazê-ola. Quando eu pedi o apar
te, V. Ex~ deve ter imaginado que eu ia abor
dar exatamente esse ponto. Qual é o aviso 
da Ministra? 

"Tomei conhecimento de que a deci
são da Mesa do Senado, referente ao 
Requerimento de Informaç6es n~ 39190, 
transitou pelo Plenário dessa Casa, sem 
que o mesmo se opusesse ao levanta
mento de sigilo bancário. Em conse
qüéncia, tornou-se possível o atendi
mento das informações solicitadas, por
que obedecido o disposto do § 49 do art. 
38 .. :· 

O que quis dizer: foi votado pelo Plenário. 
E não foi. Então,_ não entendo mais o portu-

guês!_Se__ele diz; "Na forma do Aviso:", não 
é ã.peilas do último parágrafo, mas do Aviso 
todo. Pelo menos, é este o m~u entendirneto. 
S. s~ não fez o_ telex em turco; fê-lo em portu
guês, que dá para entendermos. Então, se 
declara:_·~a forma do Avíso", V. Ex~ já diz: 
"Na forma dos 5 dias". Então, _seria só o 
último parágrafo?Tetia que dizer: "Na forma 
do último parágrafo do Aviso tal, assim, as
sim, darei a resposta''. Agora, se S. Ex• faz 
referência a todo o Aviso, diz que só dará 
resposta tendo sido atendido pelo Plenári9, 
isso aí, nobre Senador, acho que é inevitável. 
Agora, V. Ex· fala em ''jamantas" ... É mais 
uma prova de que não podemos acreditar 
nas informações do pessoal da área econó
mica. Os_ jornais estão cheios de notícias de 
que eles tinham 8 quilos para apresentar isso. 
Uma "jamanta", para trazer 8 quilos de todo 
o Brasil, é muito, não acha V. Ex•? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Muito obrigado a V. Ex•. Eu, inclusíve, não 
conheço a dimensão dos pacotes. Apenas co
mo realmente há problemas operacionais, pa
rece-me que o ~que sugere tudo isso é que 
seja alguma coisa alentada. 

Vou terminar, Sr. Presidente ... 

O Sr. Jamil Haddad - (Fora do micro
fone) -Sim ... 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Não, não está nos discos, não! Hoje, o emi
nente Senador Fernando Henrique Cardoso 
-que estava aqui há pouco- assistiu quan
do se falava que essas informações não estão 
estocadas em lugar algum; elas estão em cada 
banco e têm que ser solicitadas às agências, 
porque não há funcionários algum privilegia
damente detentor dessas informações, 

Ele, naturalmente, irá recolher os dados 
e os enviará ao S_enado Federal, e não o que 
se diga no ofício. 

A Casa não vaí obter, inclusive, porque 
seria algo de monstruoso em termos de_rela
ções institucionais entre os dois Poderes. O 
Senado não vai obter nunca que o subjeti
vismo de alguém seja alterado. O problema 
é de natureza objetiva. As relações entre os 
dois Poderes não podem envolver o subjeti
vismo dos seus agentes. 

O Sr. Jamil Haddad- Estou entendendo. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - As 
relaÇões entre os dois Poderes envolvem a tos 
objetivos. A Ministra pensa, então, segundo 
o Senado Federal, que está ertviando, porque 
o Plenário aprovou. O Senado Federal diz: 
"Não, a Ministra está mandando, porque a 
Mesa aprovou"~ o- que importa isso diante 
do fª-to concreto do envio dessas peças a esta 
Casa? 

O Sr. Jillllll Haddad- Permite:-ffie-V. Ex~ 
um aparte? (Assentimento do orador). 

Ontem, S. Ex~ declarou que também não 
prestaria as ínformações - e ouvi .também 
-, o Presidente do Banco Central informou 
que todos_os saques acima de um milhão de 
cruzados novos já foram levantados pelo 
Banco Central em mais de mil agência bancá-

rias, mas não está autorizado a apresentá-tas 
ao Senado Federal, uma vez que o Departa
mento Jurídico do Banco Central não auto
riza esse fato. S. Ex~ mesmn declara que já 
tem o levantamento. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- En· 
tão, já pode mandar. 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre SenadorJosé 
Ignácio Ferreira, ontem, indaguei de S. EX" 
se o sigilo bancário é para tod a sociedade 
brasileira. S. Ex~ disse-me que sim. Li para 
que S. Ex• tomasse ciência: 

"Conversão de cruzados leva seis à ca
deia." 

Trata-se de ·problema com guias falsas na 
compra de ouro, em São Paulo. 

E, no final, diz: 

"Üs policiais identificaram os envol
vidos por meio de informações forne
cidas pelo Banco Central". 

O Banco -Centrafentrega um policial, mas 
aquele que tem a delegação constitucional 
de poder fiscalizar o Poder Executivo não 
pode recebê-las? Este é um caso que mostra, 
na realidade, como o Senado é tratado. 

OSR.JOSÉIGNÁCIOFERREIRA- Não 
estou entendo V. Er. As informações estão 
para ch'egar aqui. 

O Sr. Jamil Haddad- Não! V. Ex• está 
dizendo que, se na Papuda, senão sei o quê~-·. 

o SR. JOSÉ IGNÁCIO FÉRREIRA -
Não! Estou dizendo a V. Ex• que o que inte~ 
ressa ao Senado são as informações. Elas vão 
chegar aqui, e é o que interessa. Se S. Ex~ 
já tem o levantamento de dados acima de 
um milhão de cruzados, deverá, evidente~ 
mente, encaminhá-los ao Senado Federal. 

Quero dizer a_V. Ex·-e à Casa que a deter~ 
minação do Governo é no sentido de não 
deixar de enviar essas informações ao Sena
do. E o tempo que se consumir será o estrita
menta necessário para, a partir desses cinco 
dias, na seqüência dos dias, se fazer o apanha
do dos dados no Pais inteiro- não sei quan
tas mil agências bancárias temos, mas pare
ce-me que são mais de vinte mil. De maneira 
que essas agências terão que se-r, uma a unia, 
indagadas,_e de encaminhar ao Banco Central , 
as informações, e elas. então, serão enviadas 
ao Senado FederaL Acho que isso deve ser 
feito para clarificar tudo. 

Agora, muito mais tem V. Ex~ condisão, 
quando faz referênda a esses seis casos em 
que a Receita Federal subsidiou a Polícia, 
para tomar providências.de apuração e identi
ficação de culpados de crimes. E, aí, sim, 
a exceçáo apontada para o varejamento ape
nas dela V. Ex• tem na mão: V. Ex~ acaba 
de dizer, quando falava há pouco, que tinha 
recebido _denúncias seríssimas de saques. 
Muito bem! Essas denúncias estão com V. 
Ex•., mas peço que sejam remetidas mais de
núncias à sociedade. Faça isso, Sr. Senador! 
E mais: ·•são dados estarrecedores" (sic). V. 
Ex~ diz assim mesmo. De maneira que V. 

-~ 
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EX" tem a condição até mesmo de mexe~ na 
exceção, só para atuar na exceção. Mas V. 
Ex", apesar de ter isso, está solicitando tudo 
e ai ter tudo, vai ter a regra a serviço da 
exceção; vai colocar a cidadânia toda vare
jada por V. Ex• de modo privilegiado, a servi
ço de um objetivo hipotético, a não ser na
queles que V. Ex• afirma que são já concreta
mente estarrecedores que estão nas mão:; de 
V. Ex·. 

Sr. Presidente, tgermino, deixando claro 
que essas foram manifestações de esclareci
mentos de fatos que vão nortear o comporta
mento do Senado, de um Senado sensato, 
equilibrado, de um Senado que é a Câmara 
Alta deste País e que, exatamente, também 
nesse episódio, vai dar uma demonstração 
àa maturidade do seu comportamento, da ex
periência de _cada um de seus componentes 
e, afinal, esVaviando essa crise, que é uma 
crise com pressupostos falsos, não verdadei
ros, porque, na-verdade, nenhum crime se 
configura, nenhum crime pode ser imputado 
a à Ministra e, portanto, toda a decisão que 
se venha a tomar have-rá de ser no sentido 
de esvaziamento dessa crise._ 

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

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex• vai levantar uma questão de ordem? 

O Sr. Mário Maia- Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para 
questão de ordem. _Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, trata-se de uma preliminar 
sobre a matéria objeto desta sessão extraor
dinária, que está na pauta para discussão na 
Ordem d_o Dia, que é o cUmprimento do dis
postonoart. 216, § 1~, do Regimento Interno, 
com relação à Ministra de Estado da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, Dra. Zélia 
Maria Cardoso de Mello. 

Na segunda-feira, dia 4 de junho, V, EXi'., 
Sr. Presidente, recebeu expediente da refe
rida Ministra, o A viso n~ 432. 

Como o documentp, é óbvio, é um aviso, 
V. Ex~., deu conhecimento à Casa como ex
pediente recebido e, naturalmente, esse Avi
so, como um ofíciO, um telegrama ou uma 
carta, não é objeto de deliberação do Plená-
rio. (Pausa.) -

Pois não, Sr. Presidente, espero V. Ex~ 
atender ao telefone. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa tem dois ouvidos: ouve de um 
lado e ouve de outro. Eu estava prestando 
atenção em dois assuntos. Velho jornalista 
profissional, acostumei-me a sempre escrever 
ouvindo respondendo. 

De modo que estou ouvindo a questão de 
ordem de V. Ex•. -

O SR. MÁRfO-MAIA - Agradeço essa 
dupla capacidade fisioneurológica de V. Ex• 
de ouvir e entender duas idéias ao mesmo 
tempo. 

O SR. PRESII>ENTE (Nelson Carneiro) 
-Agora V. Ex• pode falar, pois só estou 
ouvindo V. Ex~ com os dois ouvidos ... 

O SR. MÁRIO MAIA -Agora _é o Sena
dor João Menezes que falava naturalmente, 
mas o nobre Senador José Ignácio Ferreira, 
não se-cansando de falar no Plenário, foi falar 
aos ouvidos de V. Ex~ .• Sr. Prisidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-S. Ex• veio me- entregar o Fax. Evidente
mente, S. Ex~ leu e me veio entregar o docu
mento. 

O SR. ~ÁRIO MAIA -Então, diante da 
entrega do Fax, do assunto, quero dizer que 
V. Ex~., Sr. Presidente, apenas leu esse Aviso 
como expediente, como uma carta, um ofício 
etc. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Li. 

O SR. MÁRIO MAIA-- E esse documento 
não é objeto de deliberação, apenas de co
nhecimento do Plenário, que V. Ex•, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Para formar convicção ... 

O SR. MÁRIO MAIA --;.-.~muito demo
craticamente deu conhecimento ao Plenário, 
e poderia deixar de fazê-lo, porque a Mesa 
era soberana para dirimi~ o assunto, ampa
rada no Regimento e no parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, respal
dou a deliberação de V. Er sobre o assunto, 
sem que fosse necessário V. EX"., a qualquer 
momento, voltar ao Plenário para dar conhe
cimento de qualquer expediente trocado en
tre a Ministra e a Mesa da Casa. Portanto, 
V. Ex•., Sr. Presidente, foi delicado, foi cor
tês conosco, _dando conhecimento do Aviso. 
No_entanto, o Aviso não foi objeto de delibe
raç-ão:-..~Inclusive naquele momento levanta
mos uma questão de ordem, pedindo a V. 
Ex~ não considerasse o artigo. Foi uma força 
de expressão, mãs pare-ceu até uma indelica
deza, e não era. Era uma questão de trami
tação burocrática, para não considerar no 
Plenário, uma vez que V. Er tinha autori
dade suficiente para res-ponder. 

TemoS dois documentos aqüi: um, apre
sentando segunda-feira e hoje trazido à Or
dem do Dia, sob o título de "Cumprimento 
ao dispotso no art. 216 ... ", um documento 
que V. Ex~., Sr. Presidente apresentou ao 
Plenário para apreciação e cuja conclusão foi 
previamente lida naquela sessão. 

Sr. Presidente, minha questão de orde'm 
é no sentido de que V. Ex~ declare e informe 
qual é a matériã que vai entrar em discussão, 
se é o objeto deste relatório da Mesa ou se 
vamos deliberar sobre" esse avulso __ que V. E r 
mandou distribuir no Plenário e cuja conclu
são ·eu gostaria de repetir, uma vez que já 
foi lido por V. Ex'., mas é oportuno que eu 

leia -novàmente a conclusão do relatório da 
Mesa. 

''Em cOnclusão: 
Não havendo, destarte, respondido a 

senhora ministra, ainda no segundo pra
zo que lhe foi aberto, ao pedido de infor
mação do nobre Sr. Senador Jamil Had
dad, cumpre ao Senado, na forma do 
art. 216, §lv do Regimento Interno, de
clarar sua excelência, a Senhora Ministra 
Zélia Cardoso de Mello, Títular do Mi
nistério da Economiã, Fazenda e Plane
jamento, sujeita a proces.<;o por crime 
de responsabilidade, nos exatos termos 
do art~ 50_, § 29 da Constituição Feàeral." 

Sr. Presidente, pergunto, então, se é sobre 
isso que nós vamos deliberar, sobre a decla-
ração feita pelo Senado Federal com relação 
a crime de responsabilidade da Sra. Minist~a. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa escJarece a V. Ex~ Esse docu
mento, que não li na segunda-feira, sua Pri
meira parte é apenas a renovação ·de todos 
os detalhes que marcaram esse episódio. 
Apenas me referi ão último, porque o último 
era a conclusão, e esta que se iria votar, e 
não a re_lação dos fatos que marcaram o episó
dio. Ao mesmo-tempo em q,ue li, li também 
um documento que me chegava antes da deli
beração do Senado. Era do meu dever. Li, 
para que o Senado, ao decidir, tivesse conhe
cimento de uma peça que interessava para 
cada um formar o seu juízo. Hoje, chega um 
segundo documento que também interessa 
ao Senado conhecer, para pronunciar com 
absoluta isenção o seu pensamento, 

O texto da Mesa está distribuído entre os 
Srs. Senadores. Há três hipóteses: ou se aprc:>
va o texto tal como redigido, afastando-se, 
portanto, q-ualquer oUtrO fato superveniente, 
que são os dois documentos que acabam de 
ser referidos, ou se rejeita; ou se encontra, 
como é da prática parlamentar, uma terceira 
solução, que seria um substitutivo apres_en
tado por qualquer dos Srs. Senadores e sub
metido ao voto do P!_enário. 

Isso é o que me cumpria fazer. 
Esse também é um documento que está 

aí para ser votado. Se for vOtado e ipiovado, 
exclui os outros. 

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex' 

O_SR. ROBERTO CAMPOS (PDS-'- MT. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Sf:nado!es, ·o f:pisódio 
que discutimOs revela que sou um péssimo 
economista. 

Quando da prOmulgação do Plano Collor, 
se fosse bom economista, eu deveria ter tido 
a premonição de que se planejava algum tipo 
de enxugamento monetário drástico. Apenas 
imaginei que isso se referisse exclusivamenfe 
as finanças públicas. Não imaginava que esse 
enxugamento atingiria tão drasticamente o 
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sctor privado. Por isso não tiv~ nenhuma m: 
tuição premonitória. Fui colhido, como muita 
gente boa, naS malhas do bloqueio. 

Não tenho, portanto, nenhum interesse 
pessoal em evitar uma elucidação ampla do 
caso. 

Quero discutir, apenas, aspectos temáti~ 
cos, de natureza teórica:--

Acredito, Sr. presidente, que a Mesa da 
Casa agiu um pouco açodadamente ao dar 
acolhida ao pedido de informações e transmi
ti-lo ao Ministro da Fazenda. 

O poder de investigação do Senado, se qui
ser ser tomado a sério, deve ser exercido com 
grande sobriedade. Houve, inicialmente, um 
erro de enderaçamento. Um pe_dido dessa na
tureza não deveria ter sido endereçado â Mi
nistra da Economia, isso porque a guarda 
do sigilo bancário cabe ao Banco Central e 
o Banco Central é uma entidade indepen
dente, subordinada apenas ao Conselh_o Mo
netário. Neste a MiniStra da Fazenda tem 
apenas um voto simples e Um voto de quati
dade. É preciso deixarmos de considerar o 
Banco Central como um apêndice do Minis
tério da Economia. A Ministra poderia ter
nos embaraçado, simplesmente, devolvendo 
o requerimento de infOrmaçõCS pOt etro"-de 
endereço; a agência investigada deveria ser 
o Banco Central. 

Mas não sou daqueles que sentem excita
ção sexual com querelas processualísticas, Sr. 
Presidente. Também não sou daqueles que 
têm um ciúme doentio dos poderes do Sena
do. Penso que o Senado tem poderes enormes 
de fiscalização, que deve exetcet prudente~ 
mente. Compreendo que alguns se eriçam 
em armas em protesto contra um suposto desM 
respeito aos privilégios de fiscalização do Se
nado. A mim o que preocupa, Sr. Presidente, 
é algo diferente; é a violação _da privacidade 
dos cidadãos. 

Todo o requerimento de informações, sen
do o processamento jurídico_da interação en
tre Legislativo e Executivo, tem custos e be
nefícios. E quando são formulados, é preciso 
que se analisem custos e benefíciOs. 

Parece-me que a Mesa realmente não fez 
essa análise. Os custos, no caso, parecem-me 
muito mais altos do que os benefícios. Quais 
são os custos? 

O primeiro custo é a violação da privaci
dade do cidadão. A privacidade é protegida 
pelo disposto no inciso X do art. 59 da Consti~ 
tuição, que declara inviolável a vida privada. 

Há também no art. s~. inciso XII da Consti~ 
tuição um dispositivo sobre a inviolabilidade 
de dados. E a ressalva de privacidade é ampla 
e irrestrita: "Salvo por· ordem judicial para 
fins de investigação criminal ou instrução pro
cessual penal". 

TodoS sabemos que nas várias legislações 
bancárias do mundo há dispositivos sobre o 
sigilo bancário. Ele é sempre resguardado no 
sistema capitalista; por definição não existe 
no sistema socialista. Algumas exceções são 
geralmente adotadas. Uma clara é_o caso do 
estado de sítio; uma segunda exceção é o 
combate à sonegação fiscal. FrCqüentemente 
nas legislações bancárias, em diferentes paí-

ses. admite-se a intrusão da privacidade para 
detecção fiscal. 

E há também exceções do sigilo para o 
caso de instrução de investigação criminal ou 
processo penal, particularmente, nos casos 
que agora se tornam muito freqüentes, de 
crime organizado ou suspeita de contrabando 
de drogas. 

Ora, nenhuma dessas hipóteses de exceção 
ao direito de pnvacidade do sigilo bancário 
é configurado no pedido de informações so
bre saques de _contas bancárias individuais. 

Esse pedido tem custo. Ficariam todas as 
pessoas listadas, antes de mais nada, na con
dição de suspeitas, de aproveitadoras de van
tagens ilícitas e, na melhor da_s hipóteses, ex
tremamente antipáticas, numa situação em 
que as medidas oficiaís congelaram os ativos 
financeiros de um grande número de pessoas, 
muitas delas pequenos poupadores ou possui
dores de contas alimeritadas apenas pelos 
seus salários. Seria uhJ. gi"ánde embaraço para 
um número grande de pessoas cuja motiva
ç_ii.o, às vezes, fol absolutamente legítima na 
efetuação de saques. 

E receio, Sr. Presidente, que transmitido 
todo esse volume indiscriminado de informa
ções ao Senado náo só haveria grande dificul
dades de processamento estatístico e mate
mático dessas informações como, se houvesse 
quebra de sigilo, a lista de sacadores poderia 
ser um bom catálogo de orientação dos se
qüestradores. 

Este é um sério perigo, Sr. presidente. 
Não me digam que a Casa é conhecida pelo 

rigorismo do seu sigilo. Eu vivi em ambientes 
parlamentares internacionais na ONU. A 
anedota que corria nas Nações Unidas era 
que a única diferença entre as Nações Unidas 
e a Liga das Nações era que na Liga das 
Nações se sabia do ocorrido numa sessão se
creta após a sesSão; e nas Nações Unidas, 
se sabia antes da sessão. 
- Este é apenas um dos custos. Sr. Presi

dente. Há outros custos a listar e os benefícios 
são, realmente, magros. 

O segundo custo a listar é o abalo de con
fiança no Sistema Financeiro. Depois do de
sastrado golpe que sofreram com a perda de 
confiabilidade, os instrumentos de poupança, 
muito especialmente as cadernetas, ver-se-ia 
agora o Sistema Fínanceiro diante da perda 
de credibilídade generalizada das transações 
bancária'io, da violência contra a privacidade 
da vida de cada qual, e do atentado contra 

-o--seguro bancário. 

Ninguém mais se sentiria a salvo de se ver 
entregue à-malevolência e aos ressentimentos 
de terceiros se as transações individuais fos~ 
sem divulgadas sem qualquer critério. Como 
não PC!l)Sar, Sr. Presidente, nos efeitos des
trutivas sobre a confiança, que constitui a 
base de todo e qualquer sistema financeiro? 
Como ifão temer uma aceleração do processo 
de entesouramento·, de fuga aos canais e ins
trumentos financeiros usuais? 

Ainda, Sr. Presidente, um terceiro custo 
de ordem material: o fornecimento desse tipo 
de informação exigiria custos de pessoal, ma~ 

teria! e serviço de processamento de dados 
que podem chegar a alturas proibitivas. Ima
gine o que significa examinar todas as contas 
bancárias: muitos milhões em todos os es,a
belecimentos bancários e em todo o País, ana
lisar e consolidar os resultados, condensá-los 
e, por fim, remetê-los ao Senado Federal para 
atender a um pedido de informação. 

E para quê? Que objetivo de alta signifi
cação para o País estará sendo servido com 
esse enorme esforço e gasto informático? Por 
acaso, com isso~ Serão apurados delitos e in
frações às normas éticas aceitas peta sacie~ 
dade brasileira? _ 

Um possível benefício se-fia causar emba
raços ao Governo. Ora, o Governo tem erra
do tanto que é fácil embaraçá-lo sem o recur
so à violação da privacidade. 

Segundo, seria impossível puni-lo, porque 
os saques se .realizaram no Governo anterior, 
antes de a atual administração tomar posse. 

Um terceirO benefício seria identificar os 
fornecedores de informações privilegiadas. 
Sabemos que isso, na legislação de s_ociedades 
anónimas e no sistema de bolsas de valores, 
pode ter conotação criminal; mas, nesse caso, 
deve haver uma denúncia específica para ave
riguação e não um pedido de informações 
sobre milhares de saques de pessoas que não 
estão sujeitas a nenhum tipo de suspeita. 

Há ainda um outro problema, Sr .. Presi
dente: é a dificuldade de imputação dol_osa. 
Receberemos a lista dos grandes sacadores; 
mas qual a motivação desses sacadores? Ale
garão alguns que sacaram para cobrir folhas 
de pagamento, outros alegarão que tiveram 
presciência económica - coisa que- faltou a 
economistas de certo renome como eu pró
prio que não tive nenhuma presciência. De 
qualquer maneira, seria difícil caracterizar 
culpa. 

O balanço dessa situação toda, Sr. Pre~i
dente, é que nós criamos uma situação de 
invasão da privacidade com muito pouco ren
dimento prático. Acredito que isso nãO Vai 
engrandecer particularmente o Senadõ 'Fe
deral. 

No exercício da sua tarefa de fiscalização, 
o Senado deve se preocupar em fazer funcio
nar bem a organização do Estado e defender 
os direitos do cidadão, inclusive o direito de 
privacidade~ Se há denúncias, que elas sejam 
específicas e a averiguação confinada aos de
nunciados. É extremamente importante para 
a saúde do sistema financeiro que não nos 
entreguemos a uma violação lúdica do sigilo 
bancário. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Sr. Presi.Pente, 
V. Ex~ me concederia a palavra para uma 
breve e se_riíssirna questã9 tie ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
..,.- Darei, em primeiro lugar, os esclareci
mentos ao nobre Senador Roberto Campos. 

S. Ex~ entendeu que a Mesa errou ou foi 
desavisada ao enviar o pedido de informações 
à Sra. Ministra, quando deveria tê-lo enviado 
ao Banco Central. 

Infelizmente o art. 50, § 29 da Constituição 
diz somente isto: ' 
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"As Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação aos 
Ministros de Estado ... " 

Somente aos Ministros de Estado; não po
dem enviar ao Presidente do Banco Central; 
não podem enviar a outra autoridade que 
não seja Ministro de Estado, Evidentemente 
que, no âmbito do Ministério da Fazenda, 
Planejamento e EcOnomia figura, nO plano 
administrativo, o Banco- Central, que envia
ria suas informações à Ministra da Economia 
e S. Ex•, então, as enviaria ao Senado Fe~ 
dera I. 

Como S. EX' bem acentuou, parece, no 
caso, pelo que se tem debatido ne~ta Casa, 
que em não havendo uma infração penal para 
punir alguém, haveria uma infração às nor
mas éticas que devem presidir os atas dos 
Poderes Executivo e Legislativo. 

O fato ocorreu~ pelo que foi divulgado pelo 
nobre Senador Jamil Haddad, durante o pe
ríodo em que todos os bancos estavam impe
didos de receber dep6sito!i e autoriZãr paga-
mentos. · -

De modo que ao menos as normas éticas, 
que também a nós nos cumpre -resg-uardar, 
teriam sido punidas. 

O Sr. Fernando ílencique Cardoso- Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRES'xDENTE (Nelson Carn'eíro) 
- Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB- SP. Como Uder. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, pela segunda vez, o Senado se 
debruça sobre a mesma questáo .. ,Creio que 
o entendimento a respeito da necessidade da 
obrigatoriedade ~cin_st_itu~OJ;Ia.I, da_s .iQforma
çó~ serem pr:estadas a'? SeJ!~d!l é tranqüilo, 
flaverá talvez uma ou outra objeção, como 
a que acabou de ser feita pelo Senado! Ro
berto Campos, mas, no conjunto, o Senado 
concorda, aliás, se não concordasse, estaria 
abdicando de uma prerrogativa sua, que a 
Ministra tem que enviar as informações pe-
didas. · 

Ponto dois: V. Er, Sr. Presidente, já to
mou algumas medidas no sentido, primeiro, 
de encaminhar o ·processo tal como ele ocor
reria, e leio aqui que: "a Mesa tomará todas 
as providências necessárias para o cumpri
mento da deliberação do Senado Federal", 
ou seja, V. Ex• acredita que seja necessária 
uma deliberação do Senado~ 

A Ministra enviou um ofício, recentemen
te, dizendo que, no prazo_ de 5 dias, enviaria 
as informações pedidas. Assustou-nos a in
formação de _ontem, do Presidente do Banco 
Central e hoje o Líder do Governo- traz um 
telex fazendo uma retificação das declarações 
de S. Ex• 

Importa pouco, mesmo que importe, não 
temos como verificar, se eles se estão curvan
do, porque se convenceram ou porciue cede
ram diante da lei - o que nos interessa é que 

se curvem diante da lei. COnvencidos ou não, 
terão de prestar essas informaçó.es. 

Sr._ Presidente, que se as iniormações não 
vieram no prazo - não concedido por V. 
E~ mas requerido pela Ministra- o Senado 
deveria deliberar que V. Ex~ proceda como 
aqui está dito: 

•'Não havendo respondido a Sra. Mi
nistra ao pedido de informãções, cumpre 
ao Senado, na f~mna do artigo .... decla
tar S. Ex·-su]iífa a--prOcesso por crime 
de responsabilidade, nos exatos termos 
do art. SQ, _ _§ 2~, da Constituição Fede
ral." 

Assim_ se Cl_lcerra a que,.o;tão: ou bem, no 
prazo autodefinido pela Ministra, S. EX• en
via as informações, ou, não as enviando, peço 
que o Senado delibere, porque V. Ex' assim 
o deseja, sobre isso, e, a partir daí, a Mesa 
cumprirá seu dever de dar corpo à decisão 
do Senado. 

Qualquer Outra discussão, hoje, é apenas 
um debate para nos repetirmos e, talvez, para 
ficarmos muitas vezes c_omprã.zidos com as 
de_c!a~açóes belíssimas que. são f~ítas pelos 
nóSsOs_.CólegaS. De qualquer maneira, o en
caminhamento que_me parece 16gico e tran
qüilo é este_. Vamos esperar -alguns torcen
do para que S. Ex~ envie as informações e 
outros torcendo para que não as envie. Torço 
para que envie, porque terá resp.eitado a lei 
e evitará_ aquilo que será inevitável de outra 
forma._ Aliá:;, disse a S. Ex~ hoje que se as 
informações não Yierelll, não teremos alter
nativa, .não teremos.recuo possível diante da 
letra expressa da Constituição. S6 ã Sr' Minis
-tra cabi.a. q reCI.J.Q. gue, por motivos que não 
sei quais são, deliberou tomar e se o fez, 
vamos ver se.c_onsegue fazer cumprir a sua 
própria delib"eração - aliás reiterada ......:. $C 

não tiver condições 4e __ cumprir as suas delibe
rações vai .arc_ar com as conseqüências que 

_ se_rão crime de responsabilidade. 
Então, acredito que podíamo~ encaminhar 

desta maneira a decisão do Senado Federal. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. E~ 
um aparte? 

O SR- FERNANDO IJENRIQUE CARDO
SO -.Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Jõtãhy Magalhães- Não tenho ~e
nhuma preocupação em criar cOnfrontos, ·pe~ 
lo contrário, c!_(;!sd~ o primeiro dia venho di
zendo que um confronto é um assunto muito 
grave, é um assunto gravíssimo até. Agora 
o que não podemos, embora também sem 
nenhuma satisfação pessoal com isto, mas 
também não acho que devemos abrir mão 
daquilo que é o nosso direito, o direito de 
pedir e requerer informações. Então este. 
ponto deixo bem claro. Em segundo lug3f, 
no meu entendimento, não houve retificação 
por parte do Presidente do Banco Central 
do que disse ontem e o que disse hoje no 
telex; reafirma que tem que ser o Plenário. 
Pelo menos é a minha maneira de ler e enten
der o Português. S_. Ex:!.reafirma que se sub~ 
mete ao que está dentro do aviso da Ministra, 

de acordo com o te~to do aviso. Agora quan
do se fala também em beneffcios, a esta altu
ra, Sr. Senador, V. E~ sabe, melhor do que 
eu;- como muitos Srs. Senadores aqui sabem, 
o que exíste de boataria neste Brasil a respei
to de quem fez esses saques! Sei de nomes 
que são apontados hoje -não são publicados 

-nos jornais, mas saem difundidos de ouvido 
a ouvido. Vejo pessoas e sei dos que querem 
que sejam dadas essas informações, para exa
tamente acabar com essa boataria. Esse é 
um dos benefícios. O Governo-deve defen
der, inclusive, a verdade, e não permitir que 
se manifeste contra a honra de quem quer 
que seja através de boatos. Isto está ocor
rendo no Brasil inteiro. No meu entendimen
to, se _chegannos a esta decisão que V. Er 
propõe, tudo bem, mas o que é preciso é 
que não fiqueinos aqui aceitando protelações 
e protelações, porque o prazo já passou há 
muito tempo, era 29 de abril e já estamos 
em 7 de junho. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Ninguém pode concordar mais com 
V. Ex• do que eu próprio. Concordo inteira~ 
mente. 

Percebi, no telex do Presidente do Banco 
Central a mesma armadilha que V. Ex~ perce
be. Ele se refere a um aviso. 

Como é que se dirime esta dúvida? É com 
a Ministra. Ou chegam as informações ou 
não chegam. O prazo que S. EX"' pediu foi 
de 5 dias. O Presidente saberá quando rece
beu a informação. Contados os 5 dias, ou 
as informações estão aqui, ou S.· Ex~ reinci
dentemente, está incursa em crime de respon
sabilidade. 

Creio que o Senado deve, de antenião, di
zer: _s.e_ isto não ocorrer, já é crime de reSJ)on
sabilídade. E V. Ex\ Sr. Presidente, está au
torizado a processá-Ia, de acordo com as nor
mas. Não há mais alternativa. As vantagens 
da informaçãO são imensas. - -

O Sr. José Paulo Bisol- Permite-me V. 
Ex· um aparte! 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Pois não, Senador, 

O Sr. José Paulo Biso!- A questão é que 
a Ministra, no seu aviso, se assina --arrogante
mente, aliás - um prazo que já está na lei. 
Essa é uma questão. A segunda questão é 
que S. Ex• se assina um prazO~pãra conieçar 
a prestar as informações, e não se assina pra
zO iienhum para terminar de prestar as infor
mações. Se S. Ex~ não tiVef llrll prãi:o-termi
nativo Onde se consuma--a sua possibilidade 
de fornecer as informações, a hipótese de 
crime de responsabitidade se torna impos
_sfvel, porqüe o crime jamais se consumará-, 
porque toda vez que se levantar essa hipó~ 
tese, S. Er ligará e dirá: não, mas tenho 
mais essas informações. Então, usando o ar
gumento do eminente Senador José Ignácio 
Ferreira na sessão anterior em que se discutiu 
este assunto, se este Senado não quíser cha
mar o motorista de táxi para fechar a Casa, 
nós temos que determinar que nós vamos as-
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sinar o prazo. Isso na hipótese de construir~ 
mos uma ponte de cortesias com o Mil)istério 
da Fazenda, porque a ponte que foi cons
truída pela Ministra foi uma ponte de descor
tesia. Pode-se atravessá-la de cá para lá e 
de lá para cá,-se é uma ponte de descortesia, 
continua o ambiente conflitivO e tenso. Se 
quisermos, contra legem, dar essa ·oportuni
dade por uma cortesia emergente, quem sa
be, do doce discurso feito pelo Senador Jar
bas Passarinho, na sessão passada, desde a 
sua solidão, da sua viuvez, mencionada por 
ele mesmo, se quisermos fazer esse gesto de 
ternura e, afinal, a Ministra isso também foi 
dito, só por isso repito, está apaixonada, e 
isso é bonito, então vamos realmente abra
-çá-la, vamos abrir os braços, mas vamos assi~ 
nar-lhe, como nos compete, um prazo termi
nativo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO-V. Ex• me permite? Eu seria mais estri
to. Eu não falei em prazo nenhum, porque 
nós já demos esse prazo, que não foi cumpri
do. Agora estamos aceitando o prazo que 
ela própria se fixou. Eu preferiria um outro 
caminho: que a Mesa, uma vez chegadas as 
informações, e essas- informações nus pare
ciam despistamento, que a Mesa proceda de 
conformidade com o § 1" do art. 216 do Regi
mento Interno, porque af a responsabilidade 
é da Mesa do Senado, está em jogo a Consti
tuição, eu não queria dar mais 30 dias. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
EX" um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Pois não. 

O Sr. Jutahy Magalhães- O Senador José 
Paulo Biso! tem razão, porque se nós não 
estabelecermos um prazo, torna~se infii:tito. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Mas eu estou dando um prazo mais 
estrito. Acho que S. Ex• ao enviar as informa~ 
ções, elas não podem ser um começo de um 
despistamento. Ou vêm informações Substan
ciosas que satisfaçam ao Senador Jamil had~ 
dad e à Mesa provando que, de fato, a Minis
tra está procedendo com toda boa fé, ou, 
caso contrário, S. Ex•, desde aquele momen~ 
to, está incursa em crime de responsabilida
de. A questão está posta de tal maneira que 
a cortesia já foi feita. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas, Senador, 
ela diz aqui, "dentro dos próximos 5 dias, 
à vista das dificuldades operacionais,-póSsam 
os primeiros dados ser fornecidos". 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO - Quero que o Senado cOrúinue como 
juiz,- e decida se essas prime-iraS ii:tformaçóes 
são as que começam a nos satisfaZei, porque 
senão, imediatamente, acho que devemos de
clarar a ocorréncia da falta com vistas ao pro
cesso. Não sou jurLc:;ta, não sou nem advo
gado, se V. Ex,~ acharem que é preciso uni 
prazo, mas com base em quê! É contra legem, 
como disse o Senador José Pauto Biso!. 

O Sr. JOsé PaulO Bisol - Permite-me V. 
Ex•? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Pois, não. 

O Sr. José Paulo Bisol --A questão aí 
é legal, é que, segundo o Regimento, art. 
216, § I~', "ao fim de 30 dias, ... " Isso é pe~ 
rempt6rio. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Mas já se -esgõüi.-ram. 

O Sr. José Paulo Bisol -_A lei não foi 
cumprida .... quando não hajam sido presta
das as informações, o Senado reunir-se-á, 
dentro de 72 horas, para declarar a ocorrência 
do fato .... " O nobre Senador José Ignácio 
Ferreira entendeu que essa decorrência do 
fato st!ifa- já uma definição, um diagnóstico 
de crime, não, é só ocorrência do fato da 
~nãó prestàÇãO-das informações no prazo de 
3o-dias, iSS_o_ aí já oCói:"fiu, quer dizer, não 
temos nem como cumprir a lei. Eu, em tese, 
emocionado, comovido pelo discurso do Se
nador Jarbas Passarinho, aceito, é como man
dar um ramalhete de flores. 

. O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO:....._ O senador Jarbas PassariÕho pode fa· 
zer essa declaração de amor n_a condição de 
viúvo, quanto a V. Ex~ é mais complicado. 

O Sr. José Paulo Bisol- De qualquer for
ma se não assinarmos um prazo tenniriativo 
para a prestação dessas informações, o crime 
de responsabilidade jamais se consumará, da
das as circunstânCias, porque, a meu ver, já 
se consumou, mas se vamos tolerar isso aí... 

. O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Nobre Senador José Paulo Biso!, se 
V. EX" acha que é mais rigoroso dar um novo 
prazo, acho que é menos, eu preferia que 
o prazo fosse de 5 dias e que houvesse uma 
avaliação substantiva pela Mesa e pelo Sena
do;r Jamil Haddad sobre se realmente o mate
rial que chegou aqui lhe satisfaz, porque se 
não for um material satisfatório, não serve, 
avaliar se não se trata de uma protelação. 
Mas, se V. EX" quer dar um prazo, peço que 
V. Ex~ sugira que prazo. 

O Sr. José Paulo Bisol - Se ~ão houver 
um prazo, não há como cobrar. 

_ 0 SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Fica indefinido, entendi, não há como 
cobrar. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex~ 
um-aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Pois não, nobre Senador Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Estou sendo 
personagem citado no romance de V. Ex• 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO - No meu não, do Senador José Paulo 
Bisol. Não tenho essa flexibilidade, Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho - E é um roman
ce, porque é obra de ficção, obra de ficção 

essa que pretende enredar-me em um pro· 
cesso que não fica bem nem para mim nem 
para a Ministra, a Sr. Ministra, como disse 
bem aqui. Mas, nós que temos grande admi~ 
ração pela cultura polimorfa do Senador José 
Paulo Biso\ vemos agora que S. EX' me deu 
o qualificativo de "doce'" no meu discurso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Isso o irritou ou V. Ex· gostou? 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não atribuo 
nunca a S. Ex• nenhum tipo de maledicência, 
rnas insinuação a respeito dessa "dulcíssima" 
oratória que eu teria feito aqui. Apenas acho 
que V. Ex~ está tocando no mesmo ponto 
de sempre. O meu prezado amigo Senador 
Jamil Haddad, eu não sabia que também fala
va árabe, porque nem todos os descendentes 
falam ... Ainda há pouco, tive vontade de per
guntar se o aviso "estava escrito em árabe ou 
em português, para poder sa-ber se eu t-ain
bém podia compreendê~ lo. O aviso, no caso, 
seria o ofício do Banco Central. V, Ex• con
versava comigo ainda há pouco, Senador, e 
nós parecíamos ter chegado a um acordo: 
não adianta estarmos sangrando na vei.a da 
saúde; ou se dá o fato ou não se dá o fato 
de dentro em 5 dias ser apresentado o começo 
das informações. Ora, o Senador Jã.mil-Had
dad ~talvez não tenha nem gostado da minha 
participação .:--quarido eu lhe disse que acei
tava in_foqnaçôes progressivas, ele se referiu 
depois a um deadline, que teriam sido os pri
meiros 30 dias. Bom, mas se as informações 
são progressivas t<)._(v~z o objetivo fosse aCei~ 
tá-las, levando em consideração a dificuldade 
que se atribui ter, não estou em condições 
de julgar sim ou não - para dar informação 
de dezenas de milhares de agências de bancos 
ao mesmo tempo. V. Ex· já mostrou ainda 
há pouco que já existe até um levantamento, 
daqueles que levantaram acima de um milhão 
de cruzados novos. Seria, portanto, mais fá
cil. Ouvi o nobre Líder do Governo dizer: 
''então ele me enviará''. Logo, acho que de· 
víamos guardar um pouco da nossa reserva 
de ação para, a partir de amanhã, porque 
quanto ao problema da transgressão dos pra
zos está claríssimo. O qu~ o _Senador José 
Paulo Biso] disse e que todos nós já vimos 
aqui está claríssimo. O prazo era de 30 dias. 
Quando fui Ministro do Trabalho e Previ
dência Social. era uma Pasta muito pesada 
e passava obrigatoriamente pelo Plenário 
qualquer requerif!Lento de informação e ain~ 
da não tínhamos o sistema de telecomuni
cações que o regime a que servi fez progredir 
tanto e o regime a que V. Ex~ não serve, 
porque não quer, piorou tanto. Eu me anteci
pava de que maneira? Trinta dias eram pou-co 
para mim eu pedia, imediatamente, a minha 
secretaria parlamentaiqUe me desse o conhe
cimento do texto do requerimento. Até ore
querimento ser aprovado no Plenário, eu ga
nhava tempo. Depois, vinha a burocracia, 
até o 1" Secretário mandar o requerimento, 
para o meu Gabinete ganhava mais tempo. 
De maneira que havía um Deputado pdo 
Rio Grande do Sul, Adílio Viana, se não 
me engano, especialista em Previdência So-
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cial, que vivia a me perguntar por que a se
nhora fulana de tal não recebera sua pensão 
na data exata. E eu tinha que dar a informa
ção em trinta dias. E consegui dar. Acho que 
o que houve, de saída, foi esse problema, 
primeiro, de uma inexperiência por parte de 
determinada área do Governo, inexperiêricia 
parlamentar, segundo, uma questão suscita
da, de ordem jurídica, que levou os homens, 
os doutores em lei a pensarem de maneira 
diferente. Então, não daria importância, no 
momento, ao fato passado. Daria impOrtân
cia ao fato a partir de amanhã. E, como disse 
muito bem o Senador Biso!, tem que haver 
evidentemente um prazo final para concluir
se a informação, porque, senão, ela fica sen
do adiada ad infinitum. E nós conversávamos 
ainda há pouco: imagine se viesse uma 'infor~ 
mação amanhã só com dois nomes. Natural
mente que não s-e-ria nenhum dos dois que 
o Senador Jamil Haddad está desejando ver. 
Isso seria muito pouco. Agora, é preciso ver 
se é convincente a sOma de informações e 
se, dentro de determinado prazo, elas podem 
ser concluídas. 

O SR.~ERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO - Pois não. Eu não vou- objet8i COm 
relação ao prazo, apenas acho que devería
mos deliberar hoje no Senado. 

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

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO- Ouço o-aparte de V. EX" 

O Sr. Jamil Haddad- Antes que V. Ex• 
termine, há necessidade de que as coisas se
jam colocadas nos seus devidos lugares. O 
prazo encerrou~se no dia 29 de abril. Estamos 
no dia 7 de maio, no d1a em que se iniciaDam 
as providências para o enquadramento da mi
nistra. Está aqui o documento ·do Presidente 
Nelson Carneiro - veio o documento em 
que S, Ex• declara que o requerimento andou 
voando por aqui, transitou no plenário do 
Senado e, em razão disso, ela pode começar 
a prestar as informações. O Senador Jarbas 
Passarinho fez uma colocaçãO: que, na minha 
opinião, não procede. Aquele documento é 
do dia 4; os 5 dias se encerram no dia 9. 
Quer dizer, a partir de amanhã. O documento 
de S. Ex• era do dia 4. S. Ex• teria - se 
verídicas aquelas informações -que iniciar 
a entrega no dia 9. E nós estamos sendo extre· 
mamente magnânimos. Depois que terminou 
o prazo, o Presidente Nelson Carneiro enca~ 
minhou à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. A Comissão deu o parecer, S. 
Ex• deu mais 24 horas, e, sempre na hora 
em que iria tomar urna posição, vinha uma 
resposta negativa, mas, depois, vinha um des~ 
mentido da resposta negativa. Então, é pre
ciso que a coisa fique bem clara, para não 
dar a impressão de que nós estamos aqui -
como disse S. Ex' - perseguindo, que os 
Senadores estão com mania de perseguição, 
querendo enquadrá-la em crime de responsa~ 
bilidade. Estamos perseguindo a ministra, 
potque quereil}os c-umprir o Regimento e a 
Constituição. E preciso que fique bem claro 

iss.o.. É preciso que se ponha um ponto nos 
ii, porque a impressão que eu tenho, pelas 
palavras do nobre Senador José Ignácio Fer
reira que, inclusive, citou duas vezes a Papu~ 
da, porque um criminoso da Papuda pode 
não_ sei o quê: .. Quer diier, i~so_ me pareCe 
até uma associação de qualquer fato crimi
noso. S. Ex~ fala na Papuda. A Papuda é 
o presídio de Brasília, e isso já me deixa meio 
preocupado. Mas a impressão que se tem é 
que· o Senador Jamil Haddad é que vai ser, 
na- realidade, enquadrado no crime de res
ponsabilidade, p_o~ teJ s9licitado ess~ reque:r:i
mento de informação. Se houv_er uma decisão 
de Plenário, -e eu continuo _achando que 
a miiiistrã. 'tem que sei, porq_ue ela foi extre
mamente petui8nti para com o Senado -
nós temos que deliberar no sentido de que 
a _Mesa já está, desde _agora, autorizada ~ 
ínicíã.r -o processamento. -Que fique bem claro 
isto, porque,-senão, é mais um recuo do Sena
do no caso d~ Ministra da Econpmia. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO - A minha proposta é que nós autori
zemos a Mesa a ~_gir em cons_eqiiência, se 
até o dia 9 as informações não chegarem. 

O Sr: Maurfclo Corrêa- Permite-me V. 
EX" um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO -Ouço V. Ex", nobre Senador Maurício 
Corrêa. · · -

O Sr. Maurício Corrêa-Senador Fernan
do_ Henrique Cardoso, como V. Ex~ fez refe
réncia à sugestão que foi dada en passant 
pelo Senador Paulo Biso!, parece que se enca
minha até, pelo que eu sinto, um certo con
senso em admitir que isso' é factível. Eu pàn
deraria que já havia meditado sobre isso, co
mo uma forma de solução. Mas acho extre
mamente- impOssível que nós venhamos, sem 
nenhuma autorização legal, sem nenhuma 
autoriZaÇão regimenta[, dilatar o prazo, de
terminar, fixar u-m prazo-par<cque-a ministra 
preste, dentro de 4 meses, as conclusões das 
suas informações. Por que, S-enador Fernan
do Henrique Cardoso? Porque nós vamos 
abrir o maior precedente da História deste 
Senado. Amanhã ou depois eu_ vou fazer um 
requerimento de infonnaçóes, aqui, para o 
Ministro do Exército, para o Ministro da Ma
rinha, ou qualquer outra autoridade ... 

O SR-. FERNANDO HENRIQUE CARDO·~ 
SO -Passe para um mais brando ... 

O Sr. Maurício Cor~êa- ... ele vai respon
der, baseando-se no precedente, por que de
ram para a Ministra da Eco_nomia e ~não darão 
exatamente para mim? Assim acontecerá 
com os outros requerimentos de informações~ 
Nós temos que constiuir uma outra solução. 
Eu estou inscrito-paúiialar, já óuvi aqui mui
tas sugestões, e tenho algumas para dar tam
bt!m, no momento oportuno eu expô-las-ei. 
Muito obrigado, Senador Fernando Henri
que Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO --Sou eu qUem agradece. Eu partilho 

da preocupação-de V. Ex•, razão pela qual 
eu não queria dar um prazo. Eu acho perigoso 
darmos um prazo; acho que deveria ser uma 
resolução, S. Ex• vai mandar as informações 
e preferiu um julgamento de qualidade; enca· 
rp.jn.ha realmente a questão, serve ou não ser· 
ve, se não servir ... 

O Sr. João Menezes- V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO- Senador João Menezes, hoje nós esta~ 
mos aqui em diálogos desde essa manhã. Mas 
ouço o aparte de V. Ex• 

-0 Sr. João Menezes - É verdade, para 
felicidade minha. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO -O Senador João Menezes, hoje pela 
manhã, me caracterizou de forma equivocada 
pela terceira vez. Eu já disse aqui e vou repe· 
tir: eu nunca fui professor da Sorbona e ... 

O Sr. João Menezes- Mas parece! 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARL 
SO - Muito obrigado. mas não sei se é ek.
gio. Eu fui professor"da Universidade de Pa
ris, a Sorbonne é um dos seus Departamen
tos. E depois, se V. Ex• quer me elogiar, 
eu fui professor do Colégio de"France que 
fiCa acima da Sorbo~e. 

O Sr. João Menezes- É uma boa biogra
fia. Mas, eminente Senador, depois da aspe~ 
reza dos pronunciamentos do meu dileto ami
go, Senador Jamil Haddad, nós encontramos 
a leveza do discurso de V. Ex•, que agora 
já deu o rosário da sua biografia, embora 
continue a parecer como pertencente da Sor
bonne, em que nos fez lembrar a Poesia de 
Paul Geraldy. Mas, o assunto em si, acho 
que V. Ex~ está focalizand() bem, porque vai 
aceitar, vai dar ou mfo o prazo. A ministra 
fez ~m aviso muito claro para o Presidente 
do Senado. O que S. Ex~ tinha a acobert-ai 
era o sigilo bancário. S. Ex• não queria assu
mir a responsabilidade pela quebra do sigilo 
bancário, não queriâ ser contra Iegein, não 
queria ser contra a lei, a lei existente, que; 
é aquela do sigilo bancário~ S. Ex' não queria 
abrir com issO uma válvula que trouxesse, 
talvez, uma balbUrdia, como já notificou aqui 
o eminente Senador por Goiás. Então, o que 
aconteçe? Manda um _ofício, agora, dizendo: 
-"Tomei conhecimento da decisão da Mesa 
do Senado, referente ao Requerimento de 
InfoimaÇão n? 39/90; fransitou em Plenário 
dessa Casa, sem que o mesmo se opusesse 
ao levantamento do_ Sigilo ~b~o._cário". Ora, 
esS're--aviso éstá ffiuiio -bein feíto. O que S. 
Ex~ diz aqui é_que defendeu o sigilo bancário, 
e que, agora, o Senado assume a responsa
bilidade pela quebra do sigilo bancário. En
tão, essa decisão do Senado é a quebra do 
sigilo bancário. Este é que é o fulcro do aviso 
da ministra. Então, quis chamar a atenção 
para este fato, porque me parece muito im· 
portante. E, depois, quanto ao prazo para 
responder ou não sobre o assunto, a ministra 
respondeu o ofício dentro do prazo legal. O 
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que se deu é que o Senado não aceitou a 
forma como S. Ex! respondeu. lsso é outro 
fato. Agora·o Senado diz:- "Pode respon~ 
der que nos responsabilizamos pelo sigilo 
bancário". Então, S. Ex• vai responder. V. 
EX" tem razão quando propõe que a questão 
agora é saber se vai aceitar a continuação 
da discussão para que a Senhora mh:tistra for
neça os dados necessários, pedidos pelo emi
nente Senador Jamil Haddad. Acredito que 
isso vai ser cumprido, acredito que o Senado 
defende o -seu posicionamento; apellas fica 
ressalvado o seguinte: o Senado assume a 
responsabilidade da quebra do sigi1o bancá
rio. O que acontecer amanhã ou depois em 
relação a isso, o Senado é o responsável, por
que é o Senado que está dando o ponta-pé 
inicial para a quebra do sigilo bancário. Era 
este o ligeiro aparte que deSejava dar a V. 
Ex• .. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO_-:-Agradeço V. Ex' Já fiz algumas consi
derações, ·como outros Senadores, também, 
sobre a questão do sigilo bancário_. 

Queria apenas recordar que ano passado, 
quando era Relator da Comissão que acom
panhava a negociação da dívida externa, pre
cisei de informações do Banco Central para 
terminar o meu relatório. Eram informações 
sigilosas, o Banco Central as enviou. Con
versei com o Presidente do B~nco Central, 
tive acesso às informações e ninguém no País 
ficou sabendo pelo meu relatório de qualquer 
informação que pudesse ter quebrado qual
quer .sigilo. 

Acredito que o Senador J amil Haddad fará 
a mesma coisa. Não há rienhuma dificuldade 
em que o sigilo se mantenha e o Senado seja 
devidamente informado. 

Concordo com V. Ex•, que daqui por dian
te seja possível, sem riscO de quebra de sigilo, 
recebermos essas informações; -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que 
já abusei da paciência de V. Ex'J Estou ansio
so por ouvir as sugestões o.o_Senador Mau
rício Corréa. 

Quero insistir só num pontO: acho que hoje 
nós devemos deliberar, 

Durante o discurso do Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, o Sr. -Nelsoiz Carnei
ro, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr, Dh•aldo 
SuruagjJ, :Zt Secretário. ~ · -

O Sr. Pompeu de Sousa -,Sr. Presidente, 
havia pedido a palavra para breve questão 
de ordem, pouco antes de meu Líder haver 
pedido. E respeitosamente calei o meu pedi
do e muito me enriqueci com essa calada. 

Sr. Presidente, concede-me V. EXI' a pala
vra para breve questão de ordern? 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
-Concedo a palavra ao nobre S_enador Pom
peu de Sousa~ 

O SR. POMPEU DE SOUSÁ (PSPB _c 
DF. -para questão de ordem.)- Afinal de 
contas, Sr. Presidente, neste caso inteiramen
te surrealista em que se envolvem a Sr" Minís-

tra da Economia, Fazenda c Planejamento, 
o Presidente do Banco Central e os assuntos 
aqui trazidos com tanta variedade, tão "varie
gados são", como diria o mestre Luís de Ca
mões. É um surrealismo que beira o Kafkia
no, e até já entramos pelos terrenos amorosos 
e românticos da viuvez do Senador Jarbas 
Passarinho, ao lado das coisas mais sérias, 
como os problemas contra legem e pro lege 
do eminente jurista Senador José Paulo Si-
soL __ ~-- __ 

Queria levantar uma questão de ordem 
ba~tante modestã, Sr. Pr-es-idente. diante das 
suspeições que não só o eminente· Senador 
Jamil Haddad, autor do requerimento, solici
tando informações da Sr~ Ministra Zélia Car
doso de Mello, como, de certa forma, vários 
de nós temos muitas possibilidades de que 
os d.ocumentos que aqui venham não mere
çam a devida fidedignidade, portanto, não 
mêreçam de todos nós a devida ft!. 

De modo que, Sr. Presidente, ousaria pro
por uma questaõ âe o idem baseada no doeu~ 
mente trazido hqje ao nosso conhecimento 
pelo eminente Líder do GOverno nesta Casa, 
o nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

Mas, antes de apresentá~!a, gostaria apenas 
de fazer um breve reparo do que é igualmente 
tão Kafkiano esteja acontecendo no Senado._ . 

Hoje, aqui, o nosso eminentíssimo Colega, 
Seõa.dor Roberto Campos, de cima da_ sua 
altíssima sapiênCia ou talvez da sua altíssima 
sabedoria, deslumbrou-nos êdm mais urna 
posição Kafk.iana, Sr. Presidente. Por que, 
sendo ele o Presidente da Comissão de Fisca
li:w:ção e Tomadas de Contas desta Casa, co
loca-se contia a fiscaliz:açáo e tomada de con-
tas do Senad.o? Ele é contra a que o Senado . 
faÇa aquilo que é de sua obrigação, obrigação 
atéCOnS6üiCíái1.ã"H 

Portanto, Sr. Presidente, entre tantos con
trastes e tantos_paradox:os, eu me_l! assombro 
com esse diálõgo turco-brasileiro que aqui 
se tem travado entre o Ministério, o Banco 
Ceütral e esta- Casa, este altíssimo Senado 
da Repúb_lica. ___ _ ~ ~ ~- _ 

Tálvez caiba indagar a V. Ex~, Sr. Presi
dente, formula,ndo agora a minha questão de 
ordem, se não seria pertinente uma investi
gação_ sobre a autenticidade dq ''Ía'f." que foi 
Iidó aqui, no plenário, duas vezes;._ foi até 
repetido, porque alguns de nós não ouvimos 
bem toda a Ieitur~ do documento, feita pelo 
eminente Líder do Governo neStá Casa. -

Tenho a impressão de que_ há_aigUma coisa 
de podre no reino da Dinamarca, ou no reino 
do Banco Central, ou no Reino da Turquia, 
nãO- sei bem onde, Sr. Presidente. O fato é 
que o texto se refere! não.sei se duas vezes 
--6u foram duas leituras, e então, se foram 
duas vezes, seriam quatro as vezes em que 
apareceu o nome do Ministério como Titular 
é a -professora Zélia Cardoso de Mello -
e o ouvimos nitidamente denominado como 
"Ministério da Economia, Finanças e Desen
volvimento". 

Ora, Sr. Presidente, é inacreditável que 
o Presidente do Banco Central não saiba o 
nome do Ministério. Chego a suspeitar que 
esSe dOcumento, o "fax", não seja. correto: 

Portanto, sugiro a V. Ex~ que se faça uma 
investigação sobre a sua aotenticid~4~ o~ ~ 
sua falsificação. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Não há qoestão de ordem a ser decidida, 
e e-videntemente a palavra do Senador José 
Ignácio Ferreira merece fé. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Paulo Bisol. (Pausa.) 

Nobre Senador José Paulo Biso], V. Ex' 
ine perdoe. O Senador Mauro Benevides ia 
usar da palavra como Líder. (Pausa.) 

S. Ex~ cede a palavra a V. Ex• 

O SR. JOSÉ PAULO liiSOL (PSB - RS) 
-Si'. Presideõ.te, confiando na comp-reensáo 
de V. Ex~, combinei com o nobre Senador 
Maurício Corrêa que tem uma proposta a 
fazer, trocannos a ordem dos nossos discur
sos. 

De modo que solicitaria a V. Ex~ desse 
a palavra ao douto Senador Mauricio Corrêa. _ 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
---..Pois não. Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauricio Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. 
Pronuncia o ·seguinte discurso. Sem revisão 
.do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a 
gentilza do Senador José Paulo Biso!, permi
tindo-me falar antes. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, a razão_te
Ieológica do requerimento de informação, 
por sua própria essência, é trazer ao ·conheci
mento. de. quem requer aqueles dados que 
se destinam ao_ seu exame e, .no caso de_írre
gularidades, levar esses t.:ltos ao conhecimen
to da sociedade brasileira. 

O SenadQr.Jatnil Haddad agiu exatamente_ 
desta forma. Surgiu ess~_impasse, seria des~ 
necessário que fosse aqui repetido tudo o que 
aconteceu, os fatos são exatamente esses. 

No meu modesto modo de entender, não 
tenho dúvida nenhuma de que a Minisua Zé~ 
lia Cardoso de M-ello se acha enquadrada·-~- -
tipicamente -em crime ~e ~ponsabilid3de~ -
A tolerância que se lhe deu até agora foi 
uma concessão concedida pelo Se_r;tado. 

Déixo beni claro _que todas as colocações 
feitas pelo nobre Sendor Jamíl Haddad, a 
despeito do procedimento da Ministra - do 
retardamento das infOrinações, dos inciden
tes de percurso que aconteceram-, com tu
do concordo. Não tenho qualquer reparação 
a fazer. Todavia, trago alguns dados à refle
xão dos Srs. Senadores. 

Qual seria o primeiro desses dados? Não 
há dúvida alguma de que representamos uma 
Instituição. Colocar a nossa Instituição ein 
contraposição ao- ExecutivO, deveria, pare
cem-me, ser unia atitude última, de extremo 
exame, de extremas conseqüêncas. Acredito 
até, Srs. Senadores, que a decisão tomada 
pelo Supremo Tribunal Federal ontem, com 
relação à concessão da Iíminar na argüiçãó 
direta de inconstitucionalidade, formulada 
pelo Procurador-Geral da República, teve o 
condão exatamente de evitar, ex abrupto, um 
confronto entre os três Poderes constitucio
nais da República. 
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Por que isto? Porque a concessão da limi
nar permitírá que o Governo faça uma refle
xão ou que tenha até oportunidade de encon
trar um caminho diferente, que não atropele, 
não violente tão frontalmente a Constituição, 
como aconteceu no caso da Medida Provi
sória n~ 190, tendo em vista a recusa, o desa
provo da Medida Provisória n~ 185. 

Temos alguns obstáculos, dizia eu, a serem 
transpostos. O primeiro deles seria, depois 
da decisão, que lavrássemos, aqui, a interpre
tação do texto constitucional. O art. 102 da 
Constituição Federal, salvo engano letra c, 
que trata da competência do Supremo Tribu
nal Federal, determina claramente que o Su
premo Tribunal Federal é que é a corte encar
regada de julgar os crimes de responsabiliM 
dade dos MinistrOs de Estido. 

Por outro lado o art. 51 também da Consti
tuição determina que a Câmara dos Depu
tados terá que autorizar para que o Supremo 
processe o Ministio de -Estado, no caso a Mí
nistn. de Estado. Nós tereirios, então, que 
superar este primeiro obstáculo que é o da 
interpretação dos dispositivos cons-titucio
nais. Vencido este aspecto,-eu queria trazer 
ao conhecimento dos Srs. Senadores, embo· 
ra, repetitivamente, o que diz-O já Citado e 
recitado art. 21~, § 1?: 

"Ao fim de trinta dias, quando não 
hajam sido prestadas as informações, o 
Senado reunir-se-á, dentro de setenta e 
duas horas, para declarar a ocorrência 
do fato e adotar as providências decor-

. rentes do disposto no § 2~' do art. 50. da 
Constituição." -

Decorridos os trinta dias, não temos outra 
alternativa senão examinar qual será o nosso 
procedimento a respeito do inciso V do art. 
216. 

O &rime de responsabilidade está preVisto 
no ar.t.o50, § 2~, no caso específico da Ministra; 
por não haver prestado as informações, está 
sujeita a ser processada por sonegação de 
informações ao Senado Federal. 

Entretanto, é indispensável que os Srs. Se~ 
nadore$ tenham em mente que há uma lei 
ordinária, que é a de n~" 1.079, que trata espe
cificamente do procedimento para a apresen
tação, a formulação, a representação contra 
autoridades incursas ou virtualmente incursas 
em crime de responsabilidade. 

Qpando eu disse que o Senado se reunirá 
para examinar, eu teria uma segunda questão 
que, me parece, nos consumiria um tempo 
muito grande - e eu chamaria a atenção 
do Senador José Paulo Bisol, eminente juris~ 
ta - que é exatamente saber se o Senado 
Federal da República, como instituição, co
mo pessoa jurídica, teria competência de 
apresentar perante o Supremo Tribunal Fe
deral, ou até perante a Câmara dos Deputa
dos, rnas incisivamente perante o Supremo 
Tribunal Federal, uma representação contra 
uma pessoa física, no caso a autoridade. que 
é a Ministra de Estado, D. Zélia Cardoso 
deMello. 

E- por que isso? Porque a Lei n~ 1.079, 
em nenhum momento fala da competência 

do Senado para fazer essa remessa. Ela diz 
especificamente, na parte que trata de pro
cesso e julgamento. Título Único d8. Lei n~ 
1.079, do Presidente da RepúbHca e Ministro 
de Estado: 

"É permitido a qualquer cidadão de
nunciar o Presidente da República ou 
Ministro de Estado por-crime de respon
sabilidade perante a Câmara dos Depu
tados." 

Aí segue o rituã.f (rue tem que-ser obede
. cido, há que se firinil.r a representil.ção com 
firma reconhecida, enfim, há uma série de 
procedimentos; quem é que vai depor em 
nome do Senado, nesse caso de se instaurar 
o preceS!?~ de crime de responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Senador MauríciO Corrêa, eu solicitaria 
a V. Ex~ concluísse o seu raciocínio, porque 
dispomos apenas de dois minutos e temos 
ainda vários· Oradores inscritos; além da ses
são do CongresSo Na~i?ri_a~.~~~r g~ntileza. 

O SR. MAURiCIO CORRÊA:.... Não estou 
entendendo, Sr. Presidente. Ouvi aqui sena
dores falando uma hora, duas ... É por causa 
do limite do horário? 

O SR. PRESfDENTE (bfvaldo-Suruagy) 
-Exatamente. V. Ex' está dispondo de dois 
minutos dentro dos 10, que são atribuídos 
pelo Regimento, para concluir o raciocínio. 

O SR. MAURÍCIO COR.RÊA - Data ve
nia, Sr . .P.residerite, ninguém teve dez minu
tos s6. Não sou Lfder do Governo. O Líder 
do Governo-é o Senador José Ignácio Fer
reira e eu acho que S. Ex• falou uns 40 minú- · 
tos. 

Vou concluir, Sr. Presidente, vou atender 
ao apeiO de V._ Ex• _ 

Eu estava dizendo que a Lei n~ 1.079, tratã 
do_ ritual para o_ crime de responsabilidade, 
e aqui está a repetição praticamente do que 
dispõe o art. 50,§ 29, da Constituição Federal, 
nessa lei que é anterior a esse texto constitu
cional, rnas está em plena vigência. Tanto 
é que nós já nos- Utilizamos desta lei, - e 
o Senador José-Ignácio, que é Líder do Go~ 
vemo, deve se lembrar disso - quando re~ 
presentamos contra o Presidente _Samey, do~ 
comento esse _firmado por V. Ex• Senador 
José Paulo Biso!, e encaminhamos ao Supre
mo Tribunal Federal. 

-Há ainda um terceiro obstáculo. Qual seria_ 
esse terceiro obstáculo? É que eu não acre
dito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que ja~ 
q~ais a Câmar_a_dos Deputados irá autorizar 
que se instaure processo-·porcrime-de respon
sabilidade contra a Ministra. 

O que temos que fazer diante desse fatO 
prático? É agirmos de maneira mais lógica; 
dar um prazo para a Ministra completar as 
informações, acredito ser impossível, tendo 
em vista o precedente que se irá criãr. 

O que eu sugeriria, o que eu apresentaria 
à guisa de sugestão? Que nós, como disse 
o Senador Fernando Henrique Cardoso, -
aguardássemos até amanhã. Isto porque a 

Ministra vai apresentar suas informações pre~ 
liminares. 

Quero dizer, aqui, e comprometo-me com 
o Senador Jamil Haddad, e tenho a certeza 
de que outros Senadores nos acompanharão. 
Como cad.a cidadão pode representar contra 
a Ministra por crime de responsabilidade, se 
as informações dadas por S. Ex~ não nos satis
fizerem, nem é ao Senado, ofereço-me, com 
V. Ex~, nobre Senador Jamil Haddad, para, 
segunda-feira, entrai:, perante o Supremo 
Tribunal_F~deral, se chegarmos à _conclusão 
de que a Competência é esta, com uin requeri
mento para enquadramento da Ministra em 
crime de responsabilidade. 

E o resto, acredito que vamos ter que discu
tir e não v_amos chegar a qualquer entendi
mento, Sr. Presidente. 

Por isto, concluo dizendo que o que nos· 
importa é recebermos essas informações. A 
Ministra, se não as prestar amanhã, não só 
estará enquadrada em crime de responsabi
lidade, como, subseqüentemente, em crime 
de natureza penal. 

Portanto, é ~ma questão de-natureza m-uito 
séria para a Ministra da Economia, 

Em razão disto, espercn:J.Ue encontremos 
esse denominador comum, que vai pôr termo 
a este debate realmente um pouco polémico 
e confuso. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador, per
mita-me V. Ex• um breve ... 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Senador Mansueto de Lavor, eu pediria 
a compreensão de V. Ex", porcj_ue O Senador 
Maurício Corrêa concluiu seu pronunciamen
to dentro do prazo especificado pelo Regi
mento Intern(l, lamentavelmente, porque 
nos priva do brilhante discurso que nos ofer:e
ce, mas também privaria os demais oradores 
que estão inscritos. 

Então, pediria a compreensão de V. Ex• 
para conceder a palavra ao Senador Mauro 
Benevides, na qualidade de Líder do PMDB, 
do Partido majoritário, pedindo a S. Ex' que 
fosse o mais breve possível, logo depois do 
Sena~or José Paulo Bisol, que já estava ·ins
crito e por deferência cedeu ao Sienador Mau
rício Corrêa o praZo em que· S. EX" deveria 
falar. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAUR.O BENEVIDES (PMDB
CE. Como Líder. Pronuncia o seguinte dis-.. 
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, na última segunda
feira, ao meio:dia, reuni_ ~a Líderapça do 
PMDB os Senadores âe minha Bancada, pre
sentes então em Brasília, para que fixássemos 
uma posição uniforme diante da perspectiva 
iminente de enquadramento da Ministra de 
Estado da Economia, Zélia Cardoso de Me
no, em crime de responsabilidade, por sua 
deliberada e expressa intenção de recusar 
atendimento cabal ao Pedido de Informações 
de autoria do Senador Jamil Haddad. 

Se nós, do PMDB, sempre defendemos o 
cumprimento inflexível das prerrogativas do 
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Poder Legislativo, -entre as quais sobrelevam 
as de fiscalização e controle do Executivo, 
não seria agora que iríamos tergiversar no 
respeíto integral àquelas Óonlias salutares 
postas em cheque pela Assessoria da Titular 
da Pasta da Economia, Fazenda e Planeja
mento. 

Na segunda-feira, porém, em meio à sessão 
extraordinária das 14 horas, convocada por 
V. Ex" para o fim específico de se promover 
o cumprimento -do disposto no art. 216, § 
1.,.., do nosso Regimento Interno, e~ relação 
à Ministra Zélia Cardoso de Mello, foi anun
ciado pela Mesa o envio de novo expediente,. 
lido e então exaustivamente comentado, atra
vés do qual a Ministra, afinal, se dispunha 
a oferecer os-dados reclamados pelo Senador 
Jamil Haddad. 

A injustificável relutância da Ministra Zé
lia Cardoso· de Mello cedia lugar a um novo 
e -aprumado posicionamento capaz de impe
dir o conflito quase inevitável entre o Senado 
Federal e aquela auxiliar direta do Presidente 
da República. Os debates travados, naquela 
tarde, ensejaram a que esta Casa, numa atitu
de de compreensão e flexibilidade, tendesse 
o aceitar o novo prazo, a fluir em 5 dias a 
partir de 4 do corrente, e a exaurir-se na 
segunda-feira vindoura. O prosseguimento, 
hoje, da disctlssão nos conduz, a exemplo 
do que ocorreu com as outras Bancadas, a 
acolher a nova postulação da Ministra, confe
rindo-lhe o prazo pleitead.o1 cqm caracterís
ticas já agora intransigentemente irrecorrí
veis. 

A V. Ex•, Sf. Presidente, Caberá então, 
findo o prazo, assinado pela própria ocupante 
do Ministério da Economia e tacitamente 
acolhido, adOtar, sem qualquer outra mani
festação do Plenário, o procedimento ade
quado, objetivando garantir a prerrogativa 
do Senado, invocada em prol deste, pelo Se
nador Jamil Haddad, sequioso por conhecer 
possíveis beneficiários de informações privi
legiadas em saques superiores a 500 mil cruza
dos novos, na fase que antecedeu o anún'cio 
do Plano Collor. 

Se o novo prazo for descumprido, aplique
se ã Professora Zélia CãrdOSo àe Mello o 
que preceituam a Constituição e o novo Regi-
mento Interno. , 

É este, Sr. Presidente, o·pensamento majo~ 
ritário no -âmbito da Representação do 
PMDB desta Casa, em consonância, aliás, 
com a manifestação _semelhante de outros Lí
deres, entre os quais o "Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que lidera a Bancada do 
PSDB. 

O SR- PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Agradecendo a demonstração de apoio 
às decisões da Mesa pelo Partido majoritário, 
pensamento já expressado brilhantemente 
pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, 
concedemos a palavra ao nobre Senador José 
Paulo Biso L 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, fiz, em aparte, refe~ 
rência a um argumento utilizado pelo em.í-

nente Senador José Ignácio Ferreira, Líder 
do Governo, na sessão passada, quando dis~ 
cutíamos o mesmo tema. S. Ex~ contou que, 
por necessidade, tomara um táxi e o moto· 
rista lhe perguntou: mas, afinal, por que o 
Senado não deixa a Ministra trabalhar? 

Eminei:tte Presidente, este ãrgUmento me 
deixou estarrecido, porque está dentro de 
uma lógica silogística, que não tem nada a 
ver com post-royal. uma lógica que teria uma 
premissa como vox populi vo:x: dei. A voz do 
motorist.a_de.táxi_é a vox popu, logo, a voz 
do motorista de táxi é a voz de Deus. 

Se eu estivesse no lUgar do-emiJlente Sena
!=lor José lgn~cio_Ferr.eira, aproveitaria humil
demente o ensej~ que me es~ria dando o 
motorista de táxi para tentar um pouco de 
pedagogja política e de socialização da cons
ciência do justo. Diria assim: •'Sabe, compa
nheiro, é a 'Ministra que não está deixando 
o Senado trabalhar? Porque esta é a verdade. 

E também não posso co~preender como 
o Líder do Governo, t,una pessoa que respei
to., pela qual nutro grande admiração, com 
a qual lutei denodadamente na decantada Co
missão da Corrupção·, não posso compreen
der. S. EJC' se df:ixa levar pelo aspecto perfor
rilativo de uma alocução, introjetada, subli~ 
narmente, por úm sistema de comunicação 
de massa, no imaginário popular. Quer dizer, 
teríamos a.obrigaçáo moral de mostrar a esse 
motorista de táxi que ele opera com uma 
consciência alheia, obscura e maliciosamente 
introduzida em sua m_ente, e que ele não tem 
uma visão clara dos fatos políticos. 

Trazer a vox do motorista de táxi como 
argumento numa discussão como a nossa, au

-toriza-me .a trazer o argumento de um trom
petista famoso, o maior trompetista da Histó

. ria do Mundo - me refiro a Louis Arms-

. trong. Uma ~ez~ em Boston, alguém pergun- · 
tau a Louis Armstrong o que era o jazz, e 
ele respondeu: "Qra II).ano, ~e_vqç_ê não sabe 
o q_ue é o jazz nunca. virá a, sabê-to" .. 

E que existem evidências qu_e aint~le_çção, 
que até a intuição :-_e segundo Oorge Gan
guílhem a intuição eXiSte para_ que a razão 
mostre que ela não tem razão, quer dizer, 
_existe apena.s con;t_Q _um_estímulo para a razão 
-, até a intuição mostra que certas coisas 
são indiscutíveis. 
. Quero dizer Que aS~ Ministra brim . .-ou com 

o Senado_ E não tenho receio nenhum de 
utilizar esta expressão. 

Eminente Presi~ente, C! art. 50, no seu § 
2", diz: 

"As_Mesas da Cªmara dos Deputados 
e do S:e"nado Federal _poderão encami
nhú-pedidos escritos de informação aos 
Ministros de Estado, importando crime 
de _responsabilidade a recusa, ou o não 
atendimento no prazo de trinta dias, bem 
como a prestação -de informações fal
sas." 

Alguém tem alguma dúvida sobre a dareza 
-~~ste text_o? Qualquer intelecção de qualquer 
motorista de táxi, lendo este texto, percebe 
que a Mesa do Senado pode pedir as infor-

. mações. 

Outra lei, a de n" 4.595, de 31-12-64 -
a Constituição é a de 1988 -, diz assim: 

"Os pedidos de informações a que se 
referem os parágrafos deste artigo deve
rão ser aprovados pelo Plenário da Câ
mara dos Deputados do Senado Fede
ral." 

É possfve! alguma dúvida sobre isto? En
quanto a Constituição de 1988 diz que as Me
sas do Senado e da Câmara podem, o artigo 
da Lei de 1964 diz que é preciso passar pelo 
Plenário. Quem é capaz de_ deixar de perce
ber, imediatamente, sem a mediação de qual
quer raciocínio, que a Lei de 1964 foi derro
gada pela Constituição? :é: admissível que a 
Sr" Ministra não tenha a intelecção necessária 
para perceber essa_clareza lógico-formal? 
Sim, meramente lógico-formal, uma espécie, 
digamos assim, de subtração: se a Consti
tuição diz A e a lei diz não A, mas B, é 
só fazer uma subtração, porque ou hoUve 
derrogação por força constitucional no caso 
da Constituição ser posteriór· à lei :._ou hOuve 
inc-onStih.iCiõnafidade por parte do legislador 
ao fàzef a lei - no caso de a rei ser posterior 
à Constituição. Meu Deus do céu! 

Impressiona-me estarmos a tantas horas e 
a tantos dias discutindo uma evidência ulu
lante só porque a Ministra finge que nunca 
saberá o que é uma derrogaç-do, como o inter
locutor de Louis Armstrong nunca s'aberá o 
que é o jazz. 

- -o Sr. J!'ernaOdo HenriqUe Cardoso...:.... Per-
-~it"e-n:te V. EX~ u~ <ipart~, nobre Se~dor? 

O SR. JOSÉ PAULO- BiSO L-- Pois não. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso ~ V . 
Ex• poderá, mais tarde, aduzir aos seus argu
mentos outro nesta mesma linha. A Lei n9 
4.595, de 31-12-64 que define o sigilo bancá
rio- diz o seguinte -: 

"Att. 38. As instituiÇões fina.D~ifas 
conservarão sigilo ~Ql suas operações ~ti
vas e passivas e serviços prestados. 

§ 2~ O Banco Central da Repüblíca 
do Brasil e as instituições financeiras pú
blicas prestarão informações ao Poder 
Legislativo, podendo, havendo relevan
tes motivos, solicitar que sejam mantidas 
em reserva ou sigilo." 

Não assiste õeDhUmã iazão ia- Senador Ro~ 
berto Campos·- pena que S. Ex~ não c:!ste)a 
presente - porque a Lei a que S. Ex~ se 
referiu, do sigilo bancário, define em que 
condições as instituições financeiras presta
rão as iriformações ao Legislativo. Define, 
imperativamente, que elas prestarão. De mo
do que V. Ex~ tem razão. Toda argumentação 
jurídica que foi montada para dizer que não 
se poderia prestar informações não é subsis
tente. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Agradeço 
a V. Er o aparte, que, oportunamente, traz 
ã colação o problema - essa vaca sagrada 



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Sexta-feira 8 2943 

- do sigilo bancário. Eu acho engraçado, 
neste País onde se devassam todos os sigilos 
da dignidade humana, se tenha essa frenética 
paixão contra a devassa do sigilo do bolso, 
do dinheiro. É vergonhoso ganhar dinheiro? 
É uma vergonha ter muito dinheiro? Pois essa 
estória do sigilo bancário é também muito 
simples. Quem não tem um logos, quem não 
tem uma verdade lógica, quem tem contra 
si a verdade lógica, tem que buscar um para
Jogos, tem que fazer um paralogismo, quem 
não tem a verdade, tem que buscar uma vew 
rossimilhança. A definição de verossimilhan
ça. V. Ex~~ conhecem, é a rilentira .coi:n cara 
e jeito de verdade. Qual era a verossimilhan
ça, qual era a falsa verdade que era necessário 
buscar, qual era a substância pretextual que 
podia c_ompor uma brincadeira maliciosa co
mo esta? O sigilo bancário! Mas _o sigilo ban
cário é um sigilo relativo, está regulamen
tado, há centenas e centenas de decisões dos 
Tribunais Superiores. É um_disparate pensar 

. que o Presidente do Banco Central pode co
nhecer uma verdade_ e ter a responsabilidade 
do seu sigilo, e que o Presidente da República 
não possa conhecê-la. Logo, o sigilo _bancá
rio, entre outras coisas- porque não tenho 
tempo para fazer a análise que eu gostaria 
de realizar'-- é transferível com a responsa
bilidade correlata. Qualquer um sabe disso. 
É outra evidência, estamos lid:indci coin evi
dências discutindo o indiscutível. 

Há pouco, o nobre Senador Afonso Arinos 
me dizia que, depois de escrever "Bandei
rantes e Pioneiros", Vianna MOog esteve na 
casa de Érico Veríssimo, que lhe disse assim: 
-"Você vem aqui, com suas brilhantes con
clusões, buscar as premissas". Esta é a brinca
deira na qual, estamos afogados. Estamos 
aqui brincando com brilhantes conclusões, 
em busca de premissas. É esta a brincadeira 
da senhora ministra. 

Sr. Presidente, o sigilo bi:t.ncário- se al
guém não sabe aqui, pelo amor de Deus, 
daqui por diante não vai ser mais possível 
desconhecer -, o sigilo bancário é transfe
rível, com a responsabilidade correlata, aos 
três Poderes da República - ao Presidente 
da República, ao Presidente do Congresso 
Nacional e ao Presidente do Supremo Tribu
nal Federal. 

No caso do Congresso, o Presidente pode 
transferir ao Presidente da Comissão que eStá 
lidando com o assunto, ou, no caso em pauta, 
a quem fez o requerimento. _ 

Sr. Presidente, existe alguma razão para 
gastarmos a nossa inteligência, qUe suPomos 
exuberante, nessas evidências? Será que per
demos a capacidade, a dignidade e a postura 
ínerentes à nossa condição de seliadores? É 
só erguer a cabeça e dizer: -isso é-&iínca
deira, não é sériO~ ou só é sériO-pOf-iiâo Ser 
sériÔ e provir de ministériO. 

O Sr. Mário Maia ---Permite-me V. Ex· 
um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- ~Sr' Minis' 
tra, não faça isso! Não faça isso! V. Ex• está 
brincando com o Presidente do Senado, está 
brincando com o Senador Pompeu de Sousa, 

com o Senadoi-Fernando Henrique Cardoso. 
Não é assim que se convive, sequer é assim· 
que Se faz política. 

Sr. ~r~sidente, este_o_fício que o admiiável 
Senador José lgnácio Ferreira defendeu é 
UIT_l_a (l~ra-e!l!!!!!_ de paralogismo. A ministra 
dá a entender que a regra moral, suprema, 
desta Casa é um dichote de criança, que diz 
assim: - "Quaildo eu digo, digo, não digo, 
digo, digo Diogo.- QuandO ·eu digo- DiOgo,· 
não digo Diogo, digo, digo". 

Ou lri.Tãõ, eh é:Stá, Co'ni PouCa sutileza, 
brincando com o paradoxo de Eurípedes. Eu

, r(pedes, o grego, disse que todo grego, quan
do fala, mente. Se Eurípedes disse que todo 
grego, quando fala, mente, ele próprio, Eurí
pedes, sendo grego -conclui-se que Eurí
pedes mentiu e, conseqüentemente, que todo 
grego, quando fala, diz a verdade. Mas se 
todo grego, quando fala, diz a verdade, en
tão, Eurípe-des quando disse que todo grego, 
quando fala, mente, falou a verdade, Então, 
de fato, todo grego, quando fala, mente. 
ConSe"ê.fiil!nte·mente·, EUrfpedeS, ·que é gregO, 
.tnentiti quaitdo diSse que todo grego, quando 
fala, mente. Logo, todo grego quando fala 
diz a verdade. E as.Siin por diante ad infi
nitum.. 

É isto que eSte ofício faz_ É isto! 
Chega de brincadeira. Vamos chamar o 

motorista de táxi do grande Senador .José Ig
nácio Ferreira, entregar-lhe a chave da Casa 
e deixar que ele" a-feChe. Mari.da fechar, Presi
dente! 

Um ofíciO que diz assiffi: " ... transitou no 
plenário dessa Casa, sem que a mesma se 
opusesse ao levantamento do sigilo bancá
rio", é como se eu _chegasse diante da mais 
linda e deslumbrante mulher e não conse
guisse segurar o jorro de minha catexia no 
sentido de fazer o levantamento do sigilo ves
tuarial? Afogado em libido eu lhe diria: -
permite-me levantar-lhe as saias? Perplexa 
e ruborizada, ela nada responderia.-- Ah!, 
eu diria, você náodisse não, logo, posso fazer 
o levantamento d_o sigilo vestuarial; quer di
Zer, do sigilo bancário, porque o amor tam
bém se confunde, às vezes, com esse lúbrico 
conceito de sigilo bancário. 

Sr. Presidente, não deliberamos nada sõ
bre sigilo bancário! Que brincadeira é esta? 
O que é ísSo,'Sr. Presidente? Então, a miniS
tr~ pode fazer uma coisa dessas, Sr. Presi
dente? Sé&,undo S~ Ex• deliberamos o "sim", 
porque não deliberamos o "não". 

Mas, então, vou ter que me lembrar de 
Nietzsche, pegar a cara do Nietzsche, ir para 
a frente do espelho e dar uma gargalhada, 
todo dia de manhã, para ter saúde mental, 
já que;se não começar a rir da minha cara, 
vou morrer-de vergonha! Vou morrer de ver
gonha! É ou não é-uma brincadeira, Sr. Presi
dente? 

Vej~!f~OS o s~gundo tópico: 

"Tornou-se possfvel, em conseqüên
cia, o atendimento das informações so!i
citadas..'' 

Isso me lembra um diálogo de Shakespeare 
na peça "A Tempestade", onde, se não me 
engano, o personagem Gon:ialo disse: -
"Vós haveis falado mais acertadamente do 
qUe pensáVeis''. E õ -o9tro~ -sebastian, respon
deu:- "E vós havei~lo entendido mais inteli
gentemente do que penseí". Puro jogo de 
palavras para dizer qoe o Senado disse o que 
não disse, deliberOu O -que não deliberou. 
E fsto, este ofício ou aviso. Estamos na tem
pestade histriónica. Estamos shakespearea
namente no paradoxo, na falacéia, no jogo 
verbalista. A vergonha não é o ofício da mi
nistra. A vergonha é discuti-lO, levá-lo a sé
rio. 

Sr~ Presidente, o tema é lúdico e anedótico, 
só falando ao pé-do-ouvido, trocando idéias 
para pa-.sar o tempo é possfvel dedicar-se a 
saber o que a ministra quer dizer COm este 
t6pic0: "Ob_ediCido o dispoSto -no-§ 4o -do 
art. 38"'I_Como? Justamente o parágrafo que 
a Constituição derrogou, Sr. Presidente, é 
isso que ela diz que obedecemos. Preciso cho
rar ou preciso dar uma -gargalhada toilitruari
te? Sim, preciso-dizerque estamos sob o pálio 
do ridículo e_ da imbecilidade?! 

Senador Fernando Henrique Cardoso, esse 
ofício é uma pobre ironia! Nunca irei ser Pre
sidente desta Casa, mas, como tal, eu o devol
veria! Eu devolveria esse ofício! 

E não é tudo. Para Ultimar, S. Ex• diz: 
" ... que, dentro dos próximos cinco dias ... " 
Vejam só: ela se assina um novo prazo depois 
do prazo vencido e do crime consumado do 
ponto de vista -do juízo de suspeição; não 
do juízo de denúncia, nem do juízo de deci
são, como fez confusão a respeito o nobre 
Líder do Governo. 

São três juízos. Bista uma suspeita subs
tancial documentada para se abrir um pro
cesso contra ~m mOtorista de táxi. E como 
a _senhora ministra é ser humano também, 
assiin como o motorista de táxi, basta -urila 
suspeita substa,nciada documentalmente para 
abrir o processo em relação a ela. Pelo juízo 
de probabilidade se começa, pelo de acusação 
se firma e pelo sentenciai se julga. 

Aí, S. Ex• poderá alegar o sigi~o bancário, 
no processo, depois de realizados o juízo de 
suspeição e o juízo de acusação. Nesse instan-
te, S. Ex• irá defender-se. -

Finalmente, o Poder Judiciário irá enun
ciar o juízo sentenciai. :É isso que fazemos? 
Não, nós estamos com as conclusões buscan
do as premissas, invertendo a ordem proces
sual e lógica. 

Sr. Presidente, sei que ultrapassei o meu 
tempo, mas· o tópico que me interesse ou 
empolgar, neste momento, é mesmo um tópi
co emocional. 

Quero saber se alguém levou a sério, se 
aqui nesta Casa alguém levou a sério esta 
brincadeira. Esta é a primeira questão que 
desejo saber. 

A segunda: vamos continuar lidando com 
semelhantes condutas, isto é, somos mamu
lengos?! 

A terceira colocação, Sr. Presidente, é que 
o fato está c_onsumado. De acordo com o 
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nosso Regimento, teríamos que tomar as pro
vidências necessárias para o processamento. 
Entretanto, eu, como juiz, sempre sustentei 
que, em casos excepcionais, é possível julgar 
contra Iegem. Admito a hipótese de tolerân
cia, de generosidade, de compre_ensão que 
foi levantada aqui, mas não posso aceitar que 
não seja fixado o thermus ad _quem, porque 
aqui só está o termo inicial do prazo. Se hou
ver a infínita possibilidade prestar informa
ções, nunca mais se consumará o que já se 
consumou -paradoxo por paradoxo é isto. 

O crime que ja se consumou, em termos 
de juízo de suspeição, nunca mais se vai con
sumar, porque sempre que levantarmos a voz 
"Consumou-se", ela se levantará do outro 
lado da ponte das descortesias e dirá: "Não, 
tenho mais essas informações. aqui - " ... _ 
Mais uma vez, mamulengosl 

Srs. Senadores, Sr. Presidente, o Governo 
Collor se caracterizou pela inconstituciona
lidade suas iniciativas. Para fazer ou desen
cadear uma estabilização monetái'ia, porque 
aeconômica não Vi ainda, o Governei deSesta--
bilizou a institucionalidade. Desarticulou a 
cidadania inaugurada pela Constitúiçâ:o de-
1988. Passou por cima da Constituição e das 
leis. Substituiu o processo legislativo consti
tucional pelo processo legislativo das medidas 
provisórias._Marginalizou-a Justiça e o legisla
dor. E pelo que se vê do ofíCiO.ou aviso eín 
questão, irradiou para os ministros o exemplo 
de seu complexo de superioridade._ , 

Ontem, o _Supremo Tribunal Fedenl er
gueu a .cabeça e _disse~ - "Eu existo. Eu 
sou o Poder Judiciário". Quando~ que o 
Congresso Nacional vai dizer ao Presidente 
Collor. "Eu existo!" Quando? 

Sr. Presidente, se V. Ex• me permitir, vou 
conceder os apartes solicitados. Se não m~ 
engano, foi o nobre Senad()r Má.Do Maia o 
primeiro a solicitá-lo. 

O SR. PRESIDÉNTE (Alexandre Costa) 
-V. Ext pode conceder os apartes. 

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL- Obrigado. 
O ST. Mário Maia- Agradeço a oportu

nidade, o meu aparte será breve. Primeiro, 
estou solidário com V. Ex• quanto à seriedade 
do documento. Devo dizer novamente que, 
quando o requerimento foi apresentado pela 
Presidência, levantei uma questão de ordem, 
pedindo que a Mesa não tomasse conheci
mento do documento. Infelizmente a nossa 
questão de ordem não foi acatada quando 
achávamos que o requerimento recebído era 
indevido, inclusive extemporâneo, em face 
do que o Presidente lera anteriormente, já 
com a idéia formada diante dos fatos ocor
ridos e terminados. A segunda parte da mi
nha indagaÇão é se, dentro do racioCínio que 
o GoVerno quer-nos impor, não fói qUebrado 
o sigilo bancário quando interferiu nas contas 
correntes de todos os cidadãos brasileiros, 
sobre os depósitos em cadernetas de pou
pança e over. Quando baixou a medida e 
fez reter a parte do dinheiro que determinara, 
tinha que saber quanto tinha cada brasileiro 
em seus depqsitos; assim, foi ele _o primeiro 
a quebrar o sigilo bancário, agora, vem com 

esses subterfúgios,_querendo aqui, niuito bri
lhantemente, ser justificado pelo nobre Cole· 
ga que tem uma linguagem, uma dialétic~ 
própria do promotor que 1 com seus silogis
!DOS, parece convencer o que realmente é 
uma ilusão. Desta forma, estou solidário com 
V.-- Ex" e entendo que deveríamos concluir 
esta matéria v-otãndo, já que a ministra está 
enquadrada dentro da lei desobediência ao 
Poder Legislativo. 

O SR. JOSÉ PAULOBISOL- Em poucas 
palavras V. EX•;: pe\ã intiligênda que tem, 
excede as próposlç6es- qUe pretend{a fai:er 
no meu discurso. E v: Ex• falou em silogis· 
mos. Não custa lembra! um, este, sim, de 
Port-Royal: '_'o an"ímaf ''a"; o aDimal "b" e 
o anhrtal "c'' sãó gatos; o_animal "a", o ani· 
maT'"b" e o animal "c" são pardos; logo, 
todàs Os gatoS pardos". É o estilo lógico deste 
ofício. - -

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per
mite V. EX" um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L_:_ Com muit~ . 
prazer, concedo o aparte ao nobre Senador 
Fernando Henrique_ Cardos_o. 

O Sr. Fer_nando Henrique Cardoso- No~ 
bre Senador José Paulo Biso!, não concordo 
com V. Ex!. que este ofício não serviu para 
nada; quando mais não fosse, para escutá-lo 
esta tarde. V. Ex• realmente se excedeu em 
brilhantismo, em propriedade e, ao mesmo 
tempo, er_n colocar as questões no seu devido 
lugar. Q-Uaõ.do_ pedi a palavra para sugerir 
que votássemos logo, foi exatcimente por 
achar que estamos perdendo demasiado tem~ 
po; esta ~atéria já está perempta. Depois 
que pedi a palavra, argumentou V. Ex' na 
d!x:eção que eu queria s~stentar, mas que q·ue
ro reafirmar: não sou favorável à quebra do 
sigilo bancário, mas não estamos quebrando 
o sigilo bancário. As informações virão para 
este Senãdo -sigilosamente, senão estaríamos 
realrilente invadindo a privacidade que o Se
nador Roberto Campos tanto preza. Não há 
por que quebrar o sigilo bancário; este argu
mento não procede. Citei o artigo da lei: não 
há nenhiúna necessidade se quebrar sigilo 
bancáiio algUm; há, sim~ a necessidade outra 
coisa: primeiro, do respeito à Constituição; 
segundo, de se respeitar um mandato, o do 
Senador Jam_il Haddad, que, no cumprimen
to do mesmo, precisa de informações para 
bem servir ao seu País. Disto se trata e nada .. 
mais. Não" tenho mais nada a dizer, a não 
ser reiterar os elogios já feitos a_ V. Er, e 
que, sei, são gatos o unânim_es no Senado. 
V. Ex• disse que está ansioso por saber quan
do_ o congresso vai dizer "eu existo". Mas 
V. Ex• sabe tan\bém que, para dizer '"'eu _exis
to'', se começa pelo cogito. _Está-nos faltando 
o cogito. -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Cartesia
narllente~. 

O Sr. Fernando HenriqUC-CardoSo- Car
tesianemente. Já que falou em PortwRoyal, 
prefirO Iicar com Descartes. Creio que nos 
estamos aproximando do momentp em que 

vamos poder dizer ·•eu existo". E verdade 
que sob o amparo do Supremo Tribunal Fe
deral. Mesmo assim, agora mesmo podemos 
dizer que existimos. Basta~nos votar. V. Ex~ 
insiste, e eu, como-nãO sou jurista, rendo-me 
ao seu argumento quanto ao prazo final das 
informaçõeS~_Preferia, para ser mais estrito. 
outro caminho, mas não tenho d_úvida em 
aceitar o raciocínio de V._ Ex~ e que se conceda 
um limite a esse prazo.-

Mas, num ponto não podemos transigir: 
a data fata] é o quinto dia pedido pela Minis
tra. E, insisto, precisamos deliberar isto hoje, 
sob pena de sermos realmente o que V. Ex• 
desenhoU: mamulengos. Eu não gostaria de 
ser. c 

OSR. JOSÉ PAULO BISOL- Muito obri
gado pelas generosas referências à minha pes
soa, certamente imerecidas. No_entanto, vin
das de V. Er, sinto-me confortável, e vou 
apressar-me em terminar, para que possamos' 
votar. 

Sr. Px:esidente, ou votamos,.ou.entregamos 
a chave do Senado para o motorista .de táxi 
do nobre Senador _José lgnácio Ferreira. 
(Muito bem! Palmas) 

Durante o discurso- do Sr.1oslPãulÕ 
Biso!, o Sr. Diva/do_ Suruagy, 2? Secre· 
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Cam_eiro, Pre-
sidente. . 

Durante o discurso do Sr. José Paulo· 
Bisol, o Sr. NelsOn Carneiro, -Presidenre, · 
.deixa a cadeira da presidência, que é ocu.
pa(/a pelo Sr. Alexandre Co.sta, 2~ Vice
P,residerzte, 

O SR. PRESIDENTE (AleXandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RÚ-. 
Pronuncia o seguinte disc~rso. Sem revisãO 
do orador.) -Sr. Presidente, ~rs. Senapp
res, não vale a pena mais, a esta altura, rem~. 
morarmos extremamente est.a qu~stào. Est_a: 
mos voltando à mesma discus~áp_ que <J.qui 
se veríficou ~ partir da própria apresentaçã~ 
do pedido de informaçOeS do Senador Jamil 
Haddad. Na realidade est.amos fazendo uma 
obstrução a uma decisão. 

Na segunda-feira desta semana, quando 
nos reunimos já para deliberar sobre o even
tual cometimento de um crime de responsa
bilidade pela Sra. Ministra, tomamos ca.Ohe
cimento de que S. J?x' havia encaminhado 
ao Senado Federal um aviso através do qual 
se comprometia., no prazo de cinco dias, a 
começar a. encaminhar as inforrriil.ções reque
ridas pelo eminente Senador Jamil Haddad. 
E, a meu ver, como decorrência também das 
manifestações de outros· senadores, entendo 
que tacitamente esta Casa aceitou os termos 
do aviso da Sra. Ministra e lhe conferiu o 
prazo solicitado. o prazo que S. Ex• pediu: 
para iniciar-se no encaminhamento dessas in
formações solicitadas pelo Senador Jamil 
Haddad. 

Verifico, aqui, da finalidade desta sessão 
extraordinária, que fomo.s chamad~s a deci-



Junho de 19YO DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 'sexta-feira 8 2945 

dir sobre o cumprimento do disposto no art. 
216, § 1~, do Regimento Internci,_que ifCxata~ 
mente a questão _do crime de responsabiii· 
dade. Esse fato está,ultrapassado, está venci
do, porque esta Casa acatou, aceitou, admitiu 
os termos do aviso encaminhado_ pela Sr• · 
Ministra. PortantO, preferia ficar coin as COlo
cações já feitas pelo Senador Fernando Hen
rique Cardoso,_que aci:itou, clara e especifí
camente, o fato de que deveríamos deixar 
transcorrer, pelo menos na primeira fala de 
S. E~~. quando di~cutia a matéria objeto desta 
sessão, que_ admitiu que o prazo de cincq dias 
estava correndo.e.que venceria amanhã, ape~ 
sar de, eu ~nteey.cjer que vence, na próxima 
segunda-feira. 

O Sr. Mário Maia- Pe"rmite--me V. Ex• 
um Jigeiríssimo aparte? 

O SR. ODACffi SOARES - Com prazer, 
Ex•. 

O Sr. Mário Mala- Apenas gostaria que 
V. Ex~ retirasse a palavra "tacitamente", por
que já falei aqui, _em aparte ao Senador J.osé 
Paulo Bisai, que p.edi para que a Casa não 
tomasse conhecimento do re.q_uerimento 
quando foi apresentado. 

O SR. ODACIR SOARES- Mas esta ma
téria, nobre Senador Márió Maia, está venci
da, foi vencida ... 

O Sr. Mário Maia -- A matéria- não foi 
julgada, não foi votada .. 

O SR. OD-ACtR. SO"Á~ES'- Foi vencida 
quando V. Ex• 3. 'propôs ao emin"ente Presi
dente Nelson Carneiro e S. EX; riãO ~a acãtou, 
não a deferiu. De_ modo que não está em · 
discussão a questão do sigilo bancário. Bater 
nessa tecla é bater no vazio. 

No momento ent que .a 'ministqt~_através 
do aviso_ que ~~am_jnhou a esta CaSã-;admitiu 
enc<4D-iQhar as info:rm~çOes,, estava S. EX'_ob
jetiv~rp.~ntv admitirü;lo que. os p_edidos de in
fonpação nãp ,est,ão _s1,1jei.tos <lO Plenário do 
Sen,adQ federal. JII.a,s apenas à. çleliber_ação 
da ~.esa. Di.retora, cfesta Cas<j.., . 
~ta é matéri,a pãcífic-d. ;s,ater-se na ques

tão do sigilo bancário é b<;iter-~e rw '(azio. 
A discussão, no primeiro momento, exata

mente suscitada pela Assessoria Jurídica do 
Banco Centia1, seria a questão de o requerí
men_to do Senador Jamil Haàdad não ter sido 
submetido ao_ Plenário do Senado_. Federal. 
M .. s,esta matéria se fez vencida no momento 
em que a ministra, já agora na segunda-feira, 
enc;:aminhou um a\:'Í$0 através do qual admi
tia. nas condições ,em que S~ Ex• exPUiiha, 
prestar as informações a esta Casa. 

De modo que penso que não temos sobre 
o que deliberar, não temos_sobre o que deci~ 
dir, porque já estamos praticamente no final 
do prazo de cinco çlias pedido pela ministra 
para iniciarmos o encaminhamento das infor
mações. Não ~tou . .) nesta proposta. Ouvi 
isso do eminente Ser: dor Fernando Henri
que Cardoso quando S. Ex• aparteava o Sena
dor José Paulo Biso!, enquanto S. Ex• propu
nha que fixássemos um praZo p-ara qUe as 

informações que viessem a ser encaminhadas 
ao Senado Federal se exaurissem, terminas
sem de ser encaminhadas. 

De modo que, penso, não temos sobre o 
que deliberar. Temos que aguardar até se~ 
gunda-feira ou até amanhã, se for esta a deci
são desta Casa, para iniciarmos ou não um 
proc_esso por crime de responsabilidade. No 
caso, a Mesa Diretora, de ofício, encaminha
ria à _Câmara do~- Dep~_tados os documentos 
necessários para que a Câmara dOs Deputa
dos, POr dois terços dos seus membros, auto
rizaSse oo não o p'róceSso da senhora minis
tra, autoriza:ss~~u nãb a'qUe O Supremo Tri
bunal Federal processasse a senhora ministra. 

Discutir-se a essa altura sobre legislação 
de 1967. qoe dispõe sobre bs processos obje~ 
tos das CPI, parece-me despiciendo, desne
cessário, perda de tempo. Temos que ser prá
ticos e ser práticos aurindo a lição do Direito. 
O Senado Federal aceitou tacitamente, impli
citamente, o aviso ministerial e estamos neste 
momento, inclusive, praticamente :_exaurindo 
o prazo de S dias que termina amanhã ou 
termina segunda--feirã Como est_a Casa deci
dir, 

De_modo .que são eSsas·consideraçóes que 
eu desejava fazer, depois de ouvir exaustivaw 
mente vários oradores, alguns dos quais re
memoraram, fizeram novos históricos desse 
incidente, deste pedido de informação do Se
nador J amil Haddad em quem, desde o come
ço me solidarizei, quando solicitou, quando 
formulou o seu pedido de informações. Acho 
que o Governo não tem por que temer a 
remessa ao Senado Federal das informações 
necessárias, que possam surgir este ou aquele 
cidadão, essa ou aquela empresa que possa, 
no período de_ 15 de fevereiro a 15 de março, 
ter feito saques além de 500 _mil cruzados 
novos ou 1 !llilhão. Não vejo por que deva 
o Governo proteger esse ou aquele cidadão, 
essa ou aquela empresa._Acho que o Senado 
Federal, nós políticos, nós parlamentares, te
mos a obrigação de cumprir a lei, de cumprir 
a legislação, e neste momento, repito, nós 
estamos, na realídade, ]á praticamente termi
nando o prazo solicitado pela ministra para 
começar a mandar as informaçõ_es. 

Sr. Presidente, já que V. Ex' está assu
mindo a Presidência desta Casa, achamos que 
o Senado não tem sobre o que deliberar neste 
momento. Temos que aguardar o transcurso 

, do dia de amanhã.ou da segunda-feira, quan-
do ao juízo de V. ~. ao jbfzo do Presidente 
do Senado Federal, se vencerá ou não o prazo 
de 5 dias solicitado pela senhora ministra, 
para começar a encaminhar as solicitações. 
necessárias soticíiadas pelo Senador Jamil 
Haddad. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Odacir Soa
res, o Sr. Alexandre Costa, 2i Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, 
Presideme. 

O Sr. Jamll llãàdad:.....- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Te.m V. EX" a palavra. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, Srs.' Senadores, 
serei breve. Apenas, o que deve ficar bem 
claro é que a Mesa já estará autorizada, a 
partir do término do_ prazo, a iniciar o procés
so. O Senador Odacir Soares é que declarã: 
não, vamos esperar, porque aí é que vamos 
pensar no enquadramento. Não! Acho que 
ficou bem claro hoje perante o plenário; o 
plenário tomou a deliberação, pela maioria 
dos pronunciamentos feitos nesta Casa, de 
que o prazo, _ao se encerrar - e mais uma 
concessão foi dada, que fique bem ressaltado 
isso ... 

O Sr. Odacir Soares - Quer dizer que 
V. Ex~ admite que o prazo termina amanhã? 

O SR. JAMIL HADDAD -'- Não, até dis
cordei do Senador Mauricio Correa. --- . 

O Sr. Odacir Soares- Pelas considerações 
que está fazendo agora, V. Ex' admite que 
o prazo solicitado pela Ministra encerra-se 
segunda-feira. · 

O SR. JAMIL HADDAD- Encerra-se se
gunda-feira, mas o essencial é que a Mesa 
fique autorizada a tomar as providências cabí~ 
veis se, até _segunda~feira, não vierem na rea
lidade as informaç~es, 

O Sr. Odacir Soares - Como, na reali·· 
dade, já estava a Mesa preparada para tomar· 
essa deliberação- na sessão de segunda-feira. 

O Sr. Mauríc:io Corrêa- Sr. Presiderite, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COncedo a palavra ao nobre Senador. -

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF:. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, parece que o Senador Jamil Had· 
dad já foi claro aqui. Se áté-segunâa-feira 
as informações. não chegarem, a Mesa fica 
autorizada a tomar as providências: remeter 
para o Supremd Tribunal Federal ou pará 
a Câmara dos :Oeputados, segondo se enten· 
der, juridicamente, o local adequado, o resto, 
não se tem que discutir mais nada. Esse pro· 
blema está encerrado. O Senador Jamil Had· 
dad aguarda até segunda-feira,_ acabou de fa~ 
lar, não há mais-o que se discutir. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presí· 
dente, peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST 
-ES. Pela ordem.)- Sr. Presidente, subs
crevo inteiramente as palavras do Senador 
Maurício Corre:a. Tenho impressão de que 
não há mais o que se discutir. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa tem um.a dúvida, depois do amplo 
debate travado. E sobre a fixação ou não 
de um prazo final, um termo final para que 
essas informações sejam prestadas. Quanto 
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ao pra:zo até segurida-feira, parece que este 
é o prazo normaL Quem conta 5 dias, come
çando de uma segunda-feira, não pode termi· 
nar no sábado nem no domingo, termina nor
malmente na segunda-feira. 

A única dúvida que resta no debate, que 
foi suscitada aqui por vários Srs. Senadores, 
é se o prazo para a conclusão da remessa 
é indefinido ou se é definido; ou se haverá 
uma outra oportunidade para o Senado deter· 
minar esse. prazo. É também uma hipótese, 
porque o que se está decidindo é, primeiro, 
se a Mesa ag11ardaria até segunda-feit:a o iní· 
cio das iriforri:iaçóes. Se, por acaso, até a esta 
data, não viessem as primeiras informações, 
a se Mesa já estava autorizada a agir na forma 
do Regimento. 

Estes dois pontos estão tranqüilos._ A única 
dúvida que a se Mesa tem para colocar em 
votos, uma solução que pode atender a todos 
os debates aqui travados, é se se marcará 
um prazo fatal para que essas informações 
cheguem, todas elas, ou se deixa ao exame 
da oportunidade quando ela chegar. 

O Sr. Maurício Co:rrêa- Sr. Presidente, 
gostaria de deixar bem claro que não posso 
concordar em que se dê â Ministra um prazo 
para concluir, quando ela terá que entregar. 
O juiz da conveniência dessa questão qu~ 
volta a ser enfocada aqui é o Senador Jamil 
Haddad, Segundawfeira, Sr. Presidente, ele 
vai examinar as informações prestadas. Se 
a Ministra estiver camuflando informações, 
se estiver querendo ganhar tempo apenas, 
se evidentemente ficar prOvado que aquilo 
é uma procrastinação, que atrás disso o que 
existe é realmente um<l tendência a não cum~ 
prir a decisão, o Senador Jamit l:laddad será 
o juiz dessa decisão e nós, entã6, vamos resol~ 
ver, segundo o que ele entender que deva 
ser proposto aqui e que nós acharmos que 
devamos votar. 

Então, me parece, Sr. PreSidente, que não 
devemos, neste momento, tr.ãtãr da questão 
de prazo. 

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A minha dúvida, parece que V. Ex• aten
deu. Eu não poderia pôr a votos sem saber 
se se tinha chegado a esse entendimento ou 
se ficou em_ aberto o prazo dependendo das 
primeiras informações. 

O Sr. José Ignácio Ferreira -Sr. Presi
dente, apenas para dizer a V. Ex• que concor
do em parte com o que disse o eminente Sena· 
dor Maurício Corréa. e disc.o.rc!a quando S. 
Ex• diz que o eminente ·sena4or Jamil Had
dad se transformaria num juiz da conveniên
cia, da oportunidade, de se tomar alguma 
providência. Naturalmente, ele detonaria is~ 
so, trazendo ao conhecimento do_ Senado pa
ra que o Senado ouvisse as suas ponderações, 
e decidisse por seu Plenário. Mas tenho a 
certeza de que essa questão não chegará a 
tanto. O nobre Senador Jamil Haddad vai 
receber as informações, até na abundância, 
que vão saciá-lo e acho que serão em demasia 
em relação a sua própria disponibilidade de 
tempo, porque S. EX' naturalmente não pode 

delegar essa tarefa, vai :ter que examinar pes
sOafirie!lte cada documento e isso lhe será 
cobrado. Imagino que ocorra o i_pverso; é 
a díficU.ld3de do eminente Senador Jamil 
Haddad processar essas informações e trazê
las à Casa, Sr. Presidente. Af, sim, peço Com 
todo o empenho que S. Ex•, à medida em 
que for digerind_o essas informações, traga 
à Casa aquilo que entender que é irregular 
ou, at~_ mesmo, regular. A Casa precisa tomar 
conhecimento - entenda-se - a sociedade 
civil brasileira precisa tomar conhecimento 
daquilo que, efetivamente, emergir dos docu
mentos que o eminente Senador Jamil Had
dad teceber. 

Ainda porque a questão do prazo seria 
realmente complicado, pois seria algo que 
se assinaria sem qualquer respaldo em texto 
normativo nenhum. Seria um prazo de quan
tos dias? De 30 dias, de 60 dias? Com base 
em·quê? Nós não temos condições de aferir 
quais são as dificuldades operacionais. De· 
pois, se tivéssemoS,~ ~o!ri base em que texto 
assinaríamos esse prazo? 

De maneira que, realmente, o eminente 
Senador Jamil Haddad ficaria como juiz da 
oportunidade e conveniência de trazer ao Ple
nário do Senado aquilo que lhe possa parecer 
ir_regular, para que o Senado delibere. 

O ~R- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
---A Mesa está instruída para pôr a votos 
a solução_ encontrada pelos Srs. Senadores. 
Primeiro, porque o praZo de cinco dias extln· 
gue~se na segunda-feira, durante o prazo da 
sessãb-do Senado Federal. Durante o prazo 
da sessão do Senado Federal, da segunda
feira, devem estar presentes nesta Casa as 
infOfffiações prometidas pela Sr' Ministra 
da .t:conom1a. ::ie_ até_o encerramento da ses
são de segunda~feira, essas primeiras infor
l1açOes não tiverem chegado ao conhecimen~ 

to do Presidente do Senado, ele já está autori
zado a tomar as providência& legais. 

Terceiro, o Senador Jarnil Haddad será o 
destinatário dessas informações e poderá vir 
a Plenário argüír que_ elas atendem ou não 
ao seu requerimento. Na hipótese de concluir 
que não atendem, S. Ex~ dará conhecimento 
ao Plenário de que estaria - é uma suposi· 
ção, não estou_ acusa~do_- sendo um meio 
de não responder âs informações porque res
pondendo deficientemente, não pelo núme
ro, mas pela qualidade. 

O Sr. Jamn Haddad- Sr. Presidente, peço 
a_ pala_v_ra pela ordem. 

O SR, PRESIDENTE (/'ielson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, quero fazer uma 
solicitação ã Mesa. 
-o Banco Central deverá ter essas informa~ 

ções num disquete, de onde extrairá as ínfor-
mações a remeter-me. , 

Peço a V. Ex' que, como Presidente do 
Senado, autorize, já que o Prodasen está liga~ 
dei diretamente ao Banco Central que, num 
c~digo secreto, ligado ao meu Gabinete, se~ 

jam repassadas as informações do disquete 
do Banco Central para um disquete do Proda
sen, para Que, então, possamos fazer a análi· 
se, dentro desse código, que só o Senador 
Jamii Haddad receberá. 

Conversei co-in o :biretor do Prodasefl, que 
me declarou ser extremamente fácil conduzir 
o processo desta maneira. 

De modo que eu peço a V. Ex' e à Mesa 
vejam a possibilidade de, em lugar de virem 
as jamantas, como declarou o nobre Líder 
do Governo, que venham apenas inforffia· -
ç6es de um disquete do Banco CentraL 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presi~ 
dente, peço a palavra pela ordem. 

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

o SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, ainda desta vez eu peço 
a V. Ex• que me conceda a palavra, porque, 
hoje, no almoço que tivemos no Ministério 
da Economia, presentes vários Senadores 
desta Casa, foi colocada essa questão. E in
formado pelo Ministério da Economia, pelos 
técnicos do Ministério da Economia, que não 
existem essas infonnações já recolhidas ern 
algum setor do Ministério da Economia. 

- Aliás, o eminente Senador Fernando Hen
rique Cardoso parece~me que também inda
gava, quando esse assunro veio" à toria, tamw 
bém fez algumas perguntas. O fato é que 
ficou esclarecido- pelo menos por eles, pe· 
los técnicos do Ministério da Economia -
que não há ninguém que detenha essas infor
mações no Ministério da Economia e, portan
to, isso terá que_ser obtido na rede bancária 
toda. 

Agora, há uma informação, que teria sido 
dada ontem pelo Presidente do. Banco Cenw 
trai, de que já ha~eria em_ poder do Banco 
Central uin acervo de informações, de dados, 
acerca daqueles saques, feitos no perfodo, 
acima de hum milhão de cruzados. Então, 
se realmente isso for procedente, já é o passo 
inicial, já se pode encaminhar esse acervo, 
se eventualmente existir. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Peço 
a palavra pela ordem, Sr. P!"esidente. 

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

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB- SP. Pela ordem.)- Sr. Presi
dente, falou o Senador J arnil Haddad da pos· 
sibitídade. Então_, acho que podemos aceitar 
essa possibilidade tranqüilamente. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra, ao nobre Senador. 

O SR, JUTAHY MAGALHÁES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, é apenas para uma indaga~ 
ção e uma informação da Mesa, porque me 
parece que não enteridi direito quando V. 
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Ex~ falou -a respeito do encaminhamento da 
decisão do Senado. 

V. E~. no segundo item, declarou que o 
Senado, acertadamente, estava dando a V. 
EX", como Presidente do Senado, os poderes 
necessários para, se não viessem as informa
ções, tomar as medidas cabíveis para o enca
minhamento do processo. Está correto? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Correto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agora, 
no terceiro item, V. Ex~ informou que se o 
Senador Jamil Haddad não considerasse sufi
cientes as informações, trouxesse o assunto 
para deliberação do Plenário. 

Então, eu acho que V. EX', estando autori
zado para uma coisa, está autorizado para 
outra. Não terá mais que ouvir o Plenário, 
V. Ex~ será o juiz para a decisão final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não sei se este é o ponto de vista da maio~ 
ria, e~tou apenas recolhendo o pronuncia~ 
menta dos Srs. Senadores, não estou opinan
do. Procurei sintetizai' o que aqui foi discu
tido, e praticamente aceito. O Presiderlte não 
pode ter a responsabilidade de julgar se todos 
os esclarecimetitos, que não serão conhecidos 
pelo Sr. Presidente-, são ou não bastante ao 
nobre Senador Jamil Haddad, S. EXi' é quem 
deve informar a Mesa se os esclarecimentos 
recebidos são ou não suficientes. O Presi
dente não terá conhe-cimento desses dados. 
Os dados irão diretamente, como manda o 
Regimento, secretamente, para o exclusivo 
conhecimento do Senador Jamil Haddad. S. 
Ext que está pedindo as informações julgará 
se essas informações são aquelas que deseja, 
ou se - apenas crio hipóteses, não concluo 
- elas são feitas propositadamente_ Rara não 
informar. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, 
no resguardo do sigilo~ seria mais convenien
te levar a V. Ex• do que ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não! Ao Plenário não serão nunca. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- É isso 
que quero saber, porque V. Ex•, no terceiro 
item, falou no Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não. O Senador Jamil Haddad denun
ciaria em Plenário não ter recebido, mas não 
para divulgar. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, 
não teria que ter decisão do Plenário, porque 
sem saber dos fatos não poderia' julgar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) -
É claro. 

O Senador Jamil Haddad viria a Plenário 
e denunciaria que, apesar de todas as tolerân
cias da Mesa do Senado, o seu requerimento 
não estava sendo respondido normalmente. 
~penas S. Ex• seria juiz. Mas as informa

ções não seriam nem divulgadas pela Mesa, 
nem seriam do conhecimento, sequer, do 
Presidente. A única pessoa que teria conheci-

menta das informações seria o nobre Senador 
Jamil Haddad. 

Acho que essa fórmula atende ~ todos os 
Srs. Senadores, a Mesa vai pó-la a votos, 
inclusive porque dentro de um minuto temos 
uma sessão do Congresso e não podemos ser, 
mais uma Vez, <kscorteses com os Srs. Depu~ 
ta dos. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. MANSÜETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Pela ordem.)- Sr. Presidente, ainda 
preciso de um esclarecimento sobre essa 
questão do encaminhamento da votação. 

O Plenário votará, então, plenos poderes 
a V. Ex•, Sr. Presidente, para enquadrar co
mo Presidente do Senado a Sr. Ministra, ou 
não, de acordo com a consciência formada 
de V. Ex•? 

O SR.. PRESIDENTE (NelSon Carneiro) 
-Se não vieram as informações até o térmi
no da sessão de segunda~fe?"a. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Então, 
pergunto: e se essas informações forem mera
mente protelatórias, como têm sido até ago
ra? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Serão enviadas, a Mesa não conhecerá. 
A Mesa envia ao Senador Jamil Haddad. 

Se o-Senador j3.mil Haddad ocupar a tribu
na para dizer que essas informações são mera
mente protelatórias? S. Er que é O jUiz. Aí 
o Plenário decidirá, não será mais o Presi-. 
dente. 

Depois da informação, o nobre Senador 
J amil Haddad chegará ao Plenário e dirá se 
são protelatórias ou não. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
como é que o Plenário poderá deliberar sobre 
alguma coisa que não tem conhecimento, em 
resguardo do sigilo? 

Se forem levadas as informações a todo 
o Plenário, V. Ex' me desculpe, mas já não 
há. mais sigilo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Há que se confiar na palavra do Senador 
Jamil Haddad, porque o Presidente também 
não terá conhecimento das informações para 
deliberar, porque ele. não vai conhecer das 
informações. As informações, pelo Regimen
to, são enviadas secretamente ao Senador Ja
mil Haddad, que é quem as requereu. 

O Presidente estará na mesma situação de 
todos os Srs. Senadores~ não conhecerá as 
informações. 

Portanto, não conhecendo igualmente não 
pode julgá-la. 

Acho que essa é. a solução, se V. EX" me 
permite, é aquela que tem a unanimidade 
da Casa. As informações chegarão ao Sena
dor Jamil Hadda:d, S. Ex' verificará se essas 
informaç6es são meramente protelatórias ou 
aqUelas despiciendas que não têm nenhuma 
validade para o que ele requer. 

Seriam, digamos, infortriações referentes 
a um subúrbio de um município do interior 
de qualquer de nossos Estados. Não é isso 
exatamente que S. Ex~, o Senador Jamit Had
dad, quer, porque aí não há fortunas que 
possam ter feito esses levantamentos, só te
rão pequenos recursos. 

Mas o que preot:u-pa a S. Ex• então se de
nunciará ao Plenário que o ·objetivo não foi 
alcançado. E o Plenário confiirá na sua pala~ 
vra ou não. 

O Sr. José Paulo B~l- Tem prazo? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Acho que é essa a infoi'mação, porquê 
também não saberei quais são elas, porque, 
então, sim, estaria quebrando o sigilo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação. 

Os Srs. Senadores que estão de acordo com 
esta solução encontrada depois dos largos de
bates. travados em duas sessões extraordiná
rias do Senado Federal queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência convoca õs Srs. Senadores 
para uma sessão conjunta, a realizar-se hoje, 
âs 18 horas e 30 minutos, no.Plenário.da Câ
mara dos Deputados, destinada à apreciação 
de projeto de lei e veto presidencial. Vamos 
votar projeto de crédito indispensável ao fun
cionamento de várias instituições e reparti
ções públicas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se agora ã votação do Requerimerito 
n9 142, de 1990, de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto de Lei do Senado n9 
64, de 1990. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da 

Sessão subseqüente. . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Em votação o Requerimento, n9 143, de 
1990, lido no Expediente, pelo qual o nobre 
Senador João Lobo solicita sejam conside
rados como de l.icença, para tratamento de 
saúde, os períodos de 16 a_27 de abril e de 
15 de maio a 30 de maio próximo passado. 
S. E.r anexou os documentos reclama.,dos pe~ 
lo Regimento. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requeri

mento queiram permanece·r sentados. (Pau
sa) 

Aprovado o requerimento, fica concebida 
a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.) 
·-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
-l

PROJETO DE LEI DO DF, 
N• 31, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c; do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ú-iiico,_do Projeto de 
Lei do DF n~ 31, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que auto
riza o Poder Executivo a abrir créditos adicio
nais até o limite de 15.878.422.000,00 (quinze 
bilhões, oitocentos e setenta e oito milhões, 
quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros) e 
dá outras providências (dependendo de pare
cer). 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 199, DE 1989 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n"' 291, de 1989) 

Discussão, em turrio- úniCo, do Projeto de 
Lei do Senado n? 199, de 1989, de autoria 
do Senador Maurício Corréa, que regulamen
ta o§ 29 do art. 171 da Constituição Federal, 
dispondo sobre o tratamento preferencial à 
empresa brasileira de capital nacional e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9'167 e 167-A, de 1990, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania -
1' pronunci{lmento: sobre o projeto (em face 
de apreciaÇão terminativa), favorável, nos 
tennos de substitutivo que oferece; 2~ pro
nunciamento: sobre o substitutivo apresenta
do de acordo com o art. 235, U c, do Regi
mento Interno, favorável conforme sube
menda integral que apresenta. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 291, DE 1989 

(Tramitando em conjuriio conl o Projeto 
de Lei do Senado nP 199, .de 1989) 

Discussão, em turno iíiliCO; do -Projeto de 
Lei do Senado n~' 291, de 1989, de autoria 

do Senador !~amar Franco, que assegura pre
ferência, nas aquisições de bens ou serviços 
pelo poder público, às empresas brasileiras 
de capital nacional, tendo 

PARECER, sob n" 167:A, de 1990, da Co-
niissão -

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pe
la prejudicialidade, 

~4-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n9 21, de 1990, de iniciativa do 
Goveinador do Distrito Feçleral, que altera 
o Anexo I da Lei n~ 93, de 2 de abril de 
1990, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 143, 
de 1990, da Comissão 
- _dQ Distrito Federal. 

-.?c-
Discussão, em turno único, do -Projeto de 

Decreto Legislativo no 9, de 1990, de inicia
iiva da COmissão Diretora, que ratifica, nos 
termos do art. 36 do Ato das Disposições 
CohstiltiCionafs-TranSit6riás, o Fundo Espe
cial do Senado Federal, o Fundo do Centro 
Gráfico do Senado Federal e o Fundo de In
formática e PrOcessamento de Dados do Se~ 
nado Federal. 

-6-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do_ DF n~_30, de 1989, de 
iniciativa do Dõvernador do DistritO Federal, 
que_ autoriza o Governo do Distrito Federal 
a ã!ienar be-ns imóveis. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 
minu_ros.) 

RETIFICAÇÁO 

ATA DA 52• SESSÁO, REALIZADA EM 
14 DE MAIO DE 1990 

(Pílblfcãdil Do DCN - Seção ll- de 15~5-90) 

No Parecer nl' 132, de 1990, à página n~ 
1951, 3' co_luna, na sua ementa, 

Onde se lê: 

P ARECf:R N• 132, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei n9 
301!89, que "altera a redaçãó dos ·arts. 
43, 44, 47, 54, 77, 81, 83, 87, 93, e acres
centa parágrafo ao art. 121 do Decre. 
to-Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
com--a redação dada pela t.ei n~ 7.209, 
_de 11 de julho de 1984 (Código Penal), 
os quais dispõem sobre formas restritas 
de liberdade e interdição de direitos no 
~onticí<(io. ·~ 

Leia-se: 

PARECER N• 132, DE 1990, 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei n' 
307/89, que "altera a redação dos arts. 
43, 44, 47, 54, 77, 81, 83, 87, 93, e acres
centa parágrafo ao art. 121 do Decre
to-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
_com a redaç.áo dada pela Lei n' 7.209, 
de 11 de julbo de 1984 (Código Penal), 
os quais dispõem sobre formas restritivas 
de liberdade e interdição de direitos no 
homicídio. n 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n~ 23/90. 
Contratada: CCA - Companhia Comercial 
de Automóveis.. 
Contratante: Senado Federal 

Objeto: Fornecimento, durante o exercíciO 
de 1990, de peças e acessórios originais, fabri~ 
cados pela General Motors do Brasil Ltda., 
para veículos da marca ChevrOiet, de proprie
dade do Senado FederaL 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A 00d~-
ta do Programa de Trabalho n~ 
01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa 
3490,309913. 

Empenho: Foi emitida aNO ta de Empenho 
n• 0025619, de 7-3-90, 

Valor _Contratual: Estimado em Cr$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros.) 

Vigência: 6-6:-go-a 31-12~90. 
Signatários: Pelo Senado Federal: José 

Passos Pórto; Pela Contratada: Waler Jesus 
Duarte Mourão. 

Amaury Gonçalvei Martins, Diretor da 
Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. 
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ANO XLV- N•65 SÁBADO, 9 DE JUNHO DE 1990 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL' 

1- ATA DA 71" SESSÃO, EM 8 DE 
JUNHO DE 1990 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Governador do 
Distrito Federal 

- N' 84/90-DF (n' 57/90-GAG, na o ri
i gem), submetendo â deliberação do Sena· 
do Federal o Projeto de Lei do DF n" 
36/90, que autoriza a desafetaçáo de do~ 
mínio de bens de uso comum do povo, 
situados na Região Administrativa de 
Ceilândia, dentro dos limites territoriais 
do Distrito Federal. 

1.2.2- Ofícios do 1~ Secretário da Câ
mara dos Deputados 

- N\,.. 96 e 97/90, encaminhando autó· 
grafos de projetas de lei sancionados. 

1.2.3- Pareceres " 
Referentes às seguin_tes matérias:_ 
-Substitutivo do Senado ao- Projeto 

de Lei da Câmara n" 60/89 (n" 3.049/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre 
cláusula obrigatória· no contrato de trans
feréncia de atletas para o exterior. (Reda
ção do vencido para o turno SJ.!lementar.) 

-Projeto de Lei do Senado n"' 249/89, 
que altera, atualiza e consolida a legisla
ção sobre direitos autorais e dá ou~ras pro
vidências. (Redação fmal.) 

-Projeto de Lei do Senado n"' 285/89. 
que "define os atos de improbidade admi
nistrativa de que trata o § 4o da: .art. 37 
da Constituição Federal". 

SUMÁRIO 
-Projeto de Lei do Senado n"' 216/89, 

que altera o artigo "25, da Lei n.,. 7.492, 
de 16 de junho de 1986. 

-O!fcio "S" n• 33/89 (n• P/6!3/89, na 
origem) do Sr. Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encaminhando ao Se
nado Federal pedido de licença prévia pa
ra instauração de procedimento criminal 
contra o Senador João Castelo. 

_ 1.2.4 - ComUQ._icação da Presidência 
-Abert_ura de prazo para recebimento 

de emendas ao Projeto de Lei do DF no 
36190, lido anteriormente. 

1.2.5 - comunicação 
-Do Presidente- em exercício da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, de prorrogação do prazo para 
apreciação, por il.quela comissão. dos Pro
jetas de Decreto Legislativo n~"' 2 a 8190. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 

-~=..-convOCação do Suplente, Sr. Luiz 
Viana~Neto, erri-Vírtuãe do falecimento 
do nobre Senador Luiz Viana Filho. 

1.2.7- Discursos ~o Expediente 
SENADOR ANTONIO LUIZ MA YA 

-Dia Universal do Mefo Ambiente. 

SENADOR MAURÍCIO CORRfA 
___; DenúnCia fonnulada pela Associação 
da União da Comunidade Indígena do 
Rio Tiquiá," sobre a operação do Coman
do Militar da Amazónia, na Colônia lndí~ 
gena Mineral III ou área indígena Pari-. 
Cachoeira lii. · · 

SENADOR LOURIVAL SAPTISTA 
-Homenagem ao Senador Lui~ Viana, 
reCentemente falecido. 

1.2.8- Requerimentos 
-N~' 145/90, de autoria do Sr. Senador 

Maurício Corrêa, solicitando do Sr. Mi
nistro de Estado do Exército, informações
que menciona. 

~ N~· 146/90, de autoria_ do Sr._S~nador 
Maurício Corrêa, solicitando do Sr. Mi
nistro de Estado da Justiça, informaÇões 
gue menciona. 

1.2.9:- Indicação 

- - N9 2/90, de autoria do Sr. Senador 
Maurício Corrêa, encaminhando à CCJ, 
a denúncia de invasão da Colónia Indí· 
ge_na Mineral III ou Pari-Cachoeira III. 

1.2.10 --Discursos do Expediente (con· 
tinuação) 

SENADOR JOÁO CALMON- Con
ferénci3. Internacional sobre o _ensino de 
ciências para o século XXI, realizada em 
Brasma. Relatório sobre as dificuldades 
da Capes. 

SENADOR JOÁO MENEZES, como 
Uder- Política salari~l e desemprego. 

1.2.11- Requerimento 

-N~· 147/90, de autoria do S.(. Senador 
Marco Maciel e outros .Srs. Senadores, 
so~icitâ.ndo que seja convoCada sessão es~ 
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PASSOS PORTO 
D•retor-Geral do Senado Feder•l 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor hec:utivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Otretor Administratívo 
lUIZ CARLOS OE BASTOS 
D•retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

pecial do Senado em homenagem ao jor
nalista Carlos Castello Branco, no trans
curso de seu 70" aniversário. 

L3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do DF n" 31190, que a_u

toriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adkionais até o limite_~-d_e~crs: 
15.878.422.000,00 (quinze bilhõe!;,- étito
centos e setenta e oito milhões, quatro
centos e vinte e dois mil cruzeiros) e dá 
outras providências. Discussão encerrada. 
após parecer proferido pelo Sr. Senador 
Mârio Maia, favorável com emenda, fi
cando a votação adiada para a próxima 
terça-feira. 

Projeto de Lei do Senado n~· 199/89, 
que regulamenta o § 2~ do an. 171 da 
Constituição Federal, dispondo sobre o 
tratamento preferencial à empresa brasi
leira de capital nacional e dá outras provi
dências. (Tramitação em conjunto com 
o Prbjeto de Lei do Senado n• 291/89.) 
Discussão encerrada do substitutivo, fi
cando a votação adiada para a próxima 
terça-feira. 

Projeto de Lei do Senado n" 291/89, 
que assegura preferéncia, nas aquisições 
de bens ou serviços pelo poder público, 
às empresas brasileiras de capital nacio
nal. (Tramitando em conjunto com o Pro
jeto de Lei do Senado n? 199/89.) Discus
são encerrada, ficando a votação adiada 
para a próxima terça-feira. 

Projeto de Lei do DF n~ 21/90, que alte
ra o Anexo I da Lei n" 93, de 2 de abril 
de 1990. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada para a próxima terça-fei
ra ... 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 9/90~ 
que ratifica, nos termos-do art. 36 do Ato 

EXPEDIENTE 
CENTI'O GaÁFICO 00 HOIAOO FEOEIIAL 

DIÃNOOOC-UONACIONAL 
lmp,eno sob a re5pons•btl•dade ct. Meu do Sen~o federal 

ASSINATURAS 

Semestral . ·······-··-··········--····-·-······-·-···-··········~CrS 1.069,00 

T1ragem. 2.200-exemplares. 

das Disposições Constitucionais Transitó
rias., o Fundo E~pecial do Senado Federal, 
o Fundo do Centro Gráfico do Senado 
Federal e o Fundo de Informática e Pro
cessameritO de Dados do Senado Federal. 
Discussão encerrada, ficando a votação 

-- -adiada para a próxima terça-feira. 

Projeto de Lei do DF n!' 30/89, que au
toriza o Governo do Distrito Federal a 
alienar bens imóveis. ·Declarado prejudi
cado. Ao arquivo. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES 
-Retificando no tidas publicadas em Jor
nais do País, sobre trabalho apresentado 
por S. Ex• à Comissão de Constituição, 
JustiÇ'd. e Cidadania, sobre ~ onsulta for
mulada pelo Presidente do Se.udo acerca 
da Medida Provis~ria n?190/90. 

SENADOR MÁRIO MAIA- A vio· 
lêncía no Brasil. Telex do Vereador Mau
rício Azevedo denunciando ameaças ã vi
da do biólogo Mário Moscatelli, respon
S#v~ pelo Departamento de Cõntrole 
Ambiental da Prefeitura de Angra dos 
Reis_ ~-t!-laçâo ~os aposentados. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERG -:-Requerimento apresentado por 
S. EX\ na Comissão do Distrito Federal, 

-piõ-põiido a criação de uma subcomissão 
de investigação no âmbito daquele órgãO 
técnico, para verificar as circunstâncias 
que vivem as populações_ localizadas em 
lotes que não dispõem de infra-estrutura 
sMitária. e a repercussão na área de Saü
de Pública. 

O SR. PRES-IDENTÉ - Presença na 
tribuna de honra: _do Embaixador da ArM 

gentina no Brasil, Sr_. José Manuel deLa 
Sota. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERG -Dando prosseguimento ao dis
curso interrompido pela fala da Presidên
cia. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. 
Dia Mundial do Meio Ambiente. 

SENADOR ODACIR SOARES -
Campariha de vacinação da Sucam contra 
a febre amarela, em Rondônia. Docu
mento da Associação dos servidores da 
Sucam, sobre a ameaça de demissões, de 
seus funcionários. 

·:SENADlJR MENDES.CANALE
Preservação do Pantanal Mato-grossense. 
Projeto de lei apresentado por S. Exl 
criando o PróMpantanal, visando a promo-
ver a defesa e o desenvolvimento racional 
de seus recursos naturais. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PROFERIDO EM 
SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Mário Cov'as, pronunciado na 
sessão de 31-5M90. 

3- ATO DO PRESIDENTE 
-N" 100/90. 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VI CE· LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÓES PERMANENTES 



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 9 2951 

Ata da 71~ Sessão, em 8 de junho de 1990 
4~ Sessão Legislativa Orpinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Srs. Nelson Carneiro,Pompeu de Sousa e Mário Maia 

AS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
Olavo Pires- Jarbas Passarinho -Antonio 
Luiz Maya --Alexandre Costa- Francisco 
Rollemberg- Lourival Baptista- Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 10 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, 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 

DO GOVERNADOR DO 
DISTRITO FEDERAL 

MENSAGEM N' 84, DE 1990-DF 
(N? 57/90-GAG, na origem) 

Brasília, 6 de junho de 1990. 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Se-_ 

nado Federal. 
Tenho a honra de encaminhar ao juízo de 

Vossa Excelência, o anexo Projeto de Lei, 
requerendo seja o mesmo submetido à apre
ciação e decisão, do Egrégio Senado Federal. 

Teril por objet1vo o Projeto ora encami
nhado, a desafetação de domínio de bens de 
uso comum do povo, localizados na cidade
satélite de Ceilândia, neste Distritõ Federal, 
e situados entre os conjuntos que compõem 
suas quadras residenciais, 

Justifica a pretensão do Distrito Federal, 
em primeiro lugar, o esgotamento da capaci
dade de ampliação daquele núcleo habita
cional, e esta medida proporcionará a oferta 
de cerca de 2.000 novos lotes residenciais, 
sanando-se, ainda, sérios-problemas de segu
rança e· saneamento, pois caracterizam-se es
tas áreas em verdadeiros becos, tanto que 
vulgarmente chamadas de "becos da Ceilão
dia", onde proliferam animais nociVos à saú
de, pela dificuldade e custo da urbanização, 
falta de urbanização esta que propicia que 
sejam tainbém ponto_de_encontro, e esconde
rijo, de marginais das mais diversas ordem 
e, inclusive, servindo-se para local de consu
mo de drogas. 

Concomitantemente à desafetação de do
mínio, que proporcionará a criação de lotes 
residenciaiS, faz-se incluir, também, no Pro
jeto, autorizaçl!o para sua alienação, vez que 
esta somente é possível com autorização le
gislativa, pois os referidos lotes passarão a 
integrar o património do Distrito Federal. 

Crendo que a solução proposta mais se coa
duna com os objetivcis sociais da adminis
tração;tr-aduzindo reclamo da própria comu
nidade, pleiteio a Vossa Excelência, e a seus 
dignos pares, que acatem e aprovem o proje
to de Lei remetido. 

Valho-me da oportunidade para renovar 
a Vossa Exçelência ineus protestos de pro
funda admiração e respeito. - Wanderley 
Vallim da Silva, GOvernador do Distrito Fe
deral. 

PROJETO DE LEI DO DF 
N" 36, DE 1990 

Autoriza a desafetaçào de domínio de 
bens de uso comum do povO, situados 
na Região Administrativa de Ceilândia, 
dentro dos limites territoriais dos Distrito 
Federal. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1'' Fica autorizada a desafetação do 

domínio dos bens de uso comum do povo, 
localizados entre os conjuntos que compõem 
cada quadra residencial, da Região Adminis
trativa de Ceilândja,_- Distrito federal, . 

Ari:. 2.;-- A desafetação a que se refere o 
artigo anterior tem por objetivo a transfOr
mação daqueles bens em lotes residenciais. 

Art. 3" Fica o Distrito Federal autoriza
do a alienar os-lotes a_que se refere o artigo 
anterior, obedecida a legislação específica. 

Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(A Comissãq do Distrito Federal.) 

. OFÍCIOS 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ençaminhando autógraros de projetos 
de lei sa"ncionad-oS: -- -----

N\' 96/90, de 6 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n~ 76, de 1988 
(n" 844/88, na Casa de origem), que altera 
dispositivo da Lei n~ 6.265, de 19 de novem
bro de 1975, que dispõe sobre o ensino no 
Exército. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 
8.040, de 5 de junho de 1990). 

N\' 97/90, de 6 d-o -COrfe1Úe, referente ao 
Projeto de_ Tei-aa-·câm-aiã n~ 37, de 1989 
(n" 2.974/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a organização e o funcionamento do 
ConselhÕ da República. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 
8.041, de 5 de junho de 1990). 

PARECERES 

PARECER N• 186, DE 1990 

Da Comissão Diretora 
Redação do vencido para o turno suple· 

mentar do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 60, de 1989 
(n~ 3.049§89, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
dq ven_cido para o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado ao Projeto de L._ei da Câ
mara n• 60, de 1989 (n' 3.049189. na Casa 
de origem), que dispõe sobre cláusula obriga
tória no contrato de transferência de atletas 
para o exterior. · 

Sala de Reuniões_ da Comissão, 7 de_ junho 
de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente -
Antônio Lulz Maya, Relator - Divaldo Su
ruagy - Pompeu de Sousa. 

. ANEXO AO PARECER 
N• 186, DE 1990 

Redação do vencido para o turno suple
mentar do Substitutivo do Senado ao Pro· 

·jeto de Lei da Câmara n~ 60, de 1989 
(n~ 3.049/89, na Casa de origem). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lo Ao editar normas gerais sobre 
transferência de atletas profiSSionais e não
profissionais brasileiros para o exterior' o 
Conselho Nacional de Desportos estabelece_
rá que do contrato de transferência conste 
cláusula obrigando a entidade estrangeira a 
ceder, sempre que solicitada pela confede
ração desportiva competente, o atleta trans
ferido, desde que convocado para o selecio
nado nacionaL 

Art. 2~ Esta lei entra em vig9r na dat;i 
de sua publicação. -
_ Art. 39 Revogam-se as disposições em 

contrário. 

PAREC.ER N• 187, DE 1990 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Lei do se
- nado n~ 2:49, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do Senado n~ 249, 
de 1989, de autoria do Senador Luiz Viana 
Filho, que altera, atu3.1iza e consolida a legis
lação sobre direitos autorais e dá outras pro
vidências. -

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho 
de 1990~ - Nelspn Çarneiro, Presidente -
Antônio Luiz Maya, Relator - Divaldo_ Su
ruagy - Pompeu de Sousa. 
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ANEXO AO PAREcER 
N• 187, DE 1990 

.·, Redação final do Projeto de Lei do_Se~ 
nado n' 249, de 1989 que altera, atualiza 
·e consolida a legislação sobre direitos au
torais e dá outras provid~nclas. 

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1" Esta lei regula os direitos autO· 
rais, entendendo-se sob esta denominação os 
direitos de autor e os direitos que lhe são 
conexos. - - -

§ 1~ Os_ estrangeiros domiciliados no ex
terior gozarão da proteçáo dos acordos, con
venções e tratados ratificados pelo BraSil. 

§ 29 Os apátridas equiparam-se, para os 
efeitoS desta lei, aos nacionais do país em 
que tenham domicílio. 

Art. z~ Os direitos autorais reput~m,se, 
para os efeitos legais, bens móveis. 

Art. 39 Interpretam-se restritivamente 
os negócios jurídicos sobre direitos autOi'ãis. 

Art. 4" Para os efeitos destã. lei, consi
dera-se: 
I-publicação -a comunicaÇão da obra 

ao público, por qualquer forma ou processo; 
II- transmissão ou emissão - a difusãO, 

por meio de ondas radioelétricas, de sons, 
ou de sons e imagens; 
. III- retransmissão - a emissão, simul
tânea ou posterior da transmissão de uma 
empresa de radiodifusão pot outra; 
N- reprodução .:........; a eópia de obra literá

ria, científica, ou artística, bem como de fo
nograma; 
V- contrafação - a reprodução não au-

torizada; · 
VI-obra: 
a) em colaboração -quando é produzida 

em cozpum, por dois ou mais autores; 
b) anónima -quando não se indica o no

me do autor, pot sua determiÍlação, ou por 
ser desconhecido; 

c) pseudõnima- quando o autor se oculta 
sob nome suposto que não lhe possibilita a 
identificação;--

d) inédita --a que não haja ~ido objeto 
de publicação; · · 

e) póstuma - a que se publique apôs a 
morte do autor; 

t) originária- a criação primígella; 
g) derivada -a que, constituindo criação 

autónoma, resUlta de adaptaçáá de obra ori
ginária; 

h) coletiva - a produzi~a por iniciativa, 
organização e responsabilídade çle uma pes
soa física ou jurídica que a publica sob seu 
nomé ou marca e que é consfitúída pela cola
boração de diferentes autores, cujas ccinfri
buições pessoais se fundem numa criação au
tôn.oma; 

i) au~ioví~u~l- a constitufda pela primei
ra fixação de seqiiéncias de imagens em movi
mento, sonorizadas, tal como películas cine
matográfiCas, víde_ofonogramas e deniais fi
xações de sons e imagens em suportes mate
riais; 

· -])Cofeogiáfica- a que consiste numa se
qüência de Tm"agens em moVimento, sonori
zadas, tal como películas cinematográfiCas, 
videofonogramas e demais fixações de sons 
e imagens em suportes materiais; 

I) de arte cinética - a que consiste em 
obra das artes plásticas, provida de efeitos 
e movimentos, gerados por qualquer fonte 
de energia; 

m) compósita - compilação literária de 
pequenas composições ou trechos de obras 
preexistentes sem a participação pessoal de 
seus·autóres; 

VII ~fonograma - a primeira fiXação, 
exclusivamente sonora, em suporte material, 
dos sons da execução de uma obra literária 
ou artística, ou de outros sons; 

VIII ~-programa de computador - a ex
pressão de um conjunto organizado de instru
ções, ein linguagem natural ou codificada, 
contida em suporte físico de qualquer natu
reza, de emprego necessário em máquinas 
automáticas de tratamento_ de. informação, 
dispositivos, instrumentos ou equipamentos 
periféricos, bas_eados em técnica digital, para 
fazê-los funcionar de modo e para fins deter
minados;_ 

IX ~editor - a pessoa física ou jurídica 
que adquire o direito exclusivo de reprodução 
gráfica da obra; 
X- produtor: ____ , 
a) fónográfico·-_a peSSoa flsica ou jurídica 

que assume a iniciativa, a organização e a 
responsabilidade da produção e da publica
ção do fonograma; 

b) <iu.díovisual- a .Pessoa física ou jurídica 
que assume a lniciattva, a organização e a 
responsabilidade da produção audiovisual e 
de sua publi_cação; 

XI- empresa de radiodifusão- a empre
sa de rádio_ ou teJevisã.o, ou meio análogo, 
que- transmite, cOm a utilização ou não, de 
fio, programas ao público; 

XII -artista - o ato r, locutor, narrador, 
declamador, cantor, bailarino, músico ou ou
tro qualquer intérprete, coadjuvante_ou exe
cutante que Participe da representação ou 
execução de obra literária, artística ou cien
tífica, 

Art. su Não caem no domínio da· União, 
do Estado,.do Distrito Federal ou dos Muni
cípios, as obra~ por eles simplesmente sub
vencionadas. 

§ 1~ Pertencem â União, aos-Estados, ao 
Distrito Federal ou aos Munidpios, os ma
nuscritos de seus arquivos, bjbJiotecas e re-
partições. _ -- o 

§ z~ As empresas e sociedades, civis eco
merciais, pef!ence~ os documentos de seus 
arquivos. 

·TÍJ'ULO II 
Das Obras Intelectuais 

CAPÍTULO I 
Das qbras Intelectuais Protegidas 

-Art. 6° _São obras intelectuais as c:riações 
do espírito de-quiiquer modo exteriorizadas, 
taiS como: --· - - - · · · .- · 
1- os livros, brochuras, folhetos, cartas 

e outros escritas; 

11 -as conferêncías, alocuções, sermões 
e outras obras da mes!Jla natureza; 
III- as obras. dramáticas e dramático-mu

sicais; 
IV -as obras_ coreográficas e pantomfmi· 

cas, cuja execução cênicá se fixe por es'crito 
ou por outra_ qualquer forma; 

V -as composições musicais, t'enham ou 
não letra; 

VI -as obras cinematográficas e demais 
obras audiovisuais; 

VII- as obras fotográficas e as produzidas 
por qualquer processo análogo ou da fotogra
fia; deSde que, pela escolha de seu objeto 
e pelas condições de sua execução, possam 
ser consideradas criações artísticas; 

VIII- as obras de desenho, pintura, gra
vura, escultura, litografia e arte cinética; 
IX- as ilustrações, cartas geográficas e 

outras obras da mesma natureza; 
X- os projetas, esboços e obras plástica~ 

concernentes à geografia, topografia, engt. 
_nharia, arquitetura, cenografia e ciência; 

XI - as obras de arte aplicada desde qw 
seu valor artístíco possa dissociar-se do cará 
tedndustrial do objeto a que estiverem so 
brepostas; 

XII -as adaptações, traduções e outra:· 
transformações de obras originárias, previa· 
mente autorizadas e que não lhes cause dano, 
apresentadas cótnõ criação intelectual nova; 

X li I - os programas de computador. 
Parágrafo único. No domínio das ciên· 

cias, a proteção recairá sobre a forma literária 
ou artística das criações, não abrangendo o 
seu conteúdo científico ou'téeiücõ-;Sem pre
juízo dos direitos que protegem a proprie
dade industria~. marcas e patentes. 

Art. 79 São protegidas como obras cole
tivas, dentre outras, as coletâneas ou compi
lações, como seletas, compêndios, antoJo. 
gias, enciclopédias, crestomatias, dicioná

. rios, jornais, revistas, coletâneas de textos 
legais, de_ despachos, de decis_ões ou de pare
ceres administrativos, parlamentares ou judi
ciais, desde que, pelos critérios originais" ou 
inusitados de_seleção e organização, consti
tuam criação intelectual autónoma. 

Art. s~ É titular _de direitos de autor, 
quem adapta, traduz, arranja, ou orquestra 
obra caída no domínio público, não podendo
opor-se a outra adaptação, arranjo, orques
tração ou tradução, salvo se for cópia da sua. 

Art. gu À cópia de obra de arte plástica 
feita pelo próprio autor é assegurada a mesma 
proteção de que goza o original. 

Art. 10. A proteção ã obra intelectuaJ 
abrange o seu título, se original e inconfun
dível com o de obra do mesmo gênero, divul
gada anteriormente por OUtro autor. 

Parágrafo único. -o-direito do titular -de 
publicações periódicas, inclusive jornais, é 
protegido até um ano após a saída de seu 
último número, salvo se forem anuais, caso 
em que esse prazo se elevará a dois anos. 
_ Art. ~i. As disposições desta lei não se 

àpiicam aos textos de tratados ou conven
ções, leis, decretos, regulamentos, decisões 
judiciais e demais atos oficiais. 

\ 
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CAPÍTULO II 
Da Autoria das Obras Intelectuais 

Art. 12. Para identificar-se como autor, 
poderá o criador da obra intelectual usar de 
seu nome civil, completo ou abreviado até 
por sua'i iniciais, de pseudónimo ou de qual
quer sinal convencional. 

Art. 13. Considera-se autor, não' haven
do registro da obra, aquele que, pOr uma 
das modalidades de identificação referidas no 
artigo anterior, tiver, enl conformidade com 
o uso, indicada ou' anunciada essa qualidade 
na sua utilização.-

Parágrafo único. Na falta de indicação ou 
anúncio, presume-se autor da obra intelec
tual, aquele que, pela prirneíra vez, a tiver 
utilizado publicamente. 

Art. 14. A autoria da obra em colabo
ração é atribuída àquele ou àqueles colabora
dores em cujo nome, pseudõnimo ou siilal 
convencional a obra foi publicada. 

ParágrafO único. Não se considera cola
boraQ,or quem simplesmente auxiliou o autor 
na produção da obra intelectual, revendo-a, 
fiscalizando-a ou dirigindo sua publicação. 

Art. 15. É assegurada a proteção às con
tribuições individuais em obras coletivas e 
compósitas, ein: cuja publicação, por qual
quer forma, meio ou processo, deverão ser 
respeitados os direitos morais e patrimoniais 
de seus autores. 

§ 19 Ao participante da obra coletiva, cu
ja contribuição possa ser utilizada separada
mente, são asseguradas todas as faculdades 
inerentes à sua criação como obra individual, 
vedada, porém, a utilização que possa acarre
tar prejuízo à exploração da obra coletiva. 

§ 29 Quã.Iquer dos participantes, nO exer
cício de ses direitos morais, poderá proibir 
que se indique ou anuncie seu nome na obra 
coletiva, sem prejuízo do direito de haver 
a remuneração contratada. 

§ 39 Cabe ao organizador a titularidade 
dos direitos patrimoniais de autor sobre o 
conjunto da obra coletiva ou da obra c.om
pósita. 

§ 4~ O contrato com o organizador espe
cificará a contribuição do participante, o pra
zo para entrega ou realização, a remuneração 
e demais condições para sua execução. 

Art. 16. São cc-autores da obra audio
visual o autor do assunto ou argumento _!iterá; 
rio, musical ou líter.o-musical, o diretor e o 
produtor. 

Parágrafo únicO. Consideram-se cc-auto
res de desenhos animados os que criam os 
desenhos utilizados na obra audiovisual. 

CAPÍTULO III 
Do Registro das Obras Intelectuais 

Art. 17. Para segurança de seus direitos, 
o autor da obra intelectual, poderá registrá-la 
conforme sua natureza, no Ministério da Cul
tura, na Biblioteca Nacional, na Esc_ola de 
Músíca da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no Conselho Nacional de Cinema- CON
CINE, no Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia- CONFEA, ou 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
-INPI. 

§ 1" Se a obra for de natureza que com
porte registro em mais de um desses órgãos, 
poderá ser registrada apenas naquele com 
que tiver maior afinidade. 

§ 2~ O Poder Executivo, mediante decre
to, poderá, a qualquer tempo~ reOrganizar 
os serviços de registro, conferindo a outros 
órgãos as atribuições a que se refere eSte ar
tigo. 

_Art. 18. A,s dúvidas. suscitadas quando 
do registro serão submetidas, pelo órgão que 
_o está processando, à decisão da instânCia 
administrativa superior. " 

Art. 19. O registro da obra intelectu<il 
e seu respectivo trã.slado serãO gni.tuitos. 

Art. 20. .Salvo prova em contrário, é o 
autor aquele em cujo nome foi registrada a 
obra intelectual, ou conste do pedido de li
cenciamento para a obra de engenharia ou 
arquitetura. 

TÍTULO III 
Dos Direitos do Autor 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 21. -O -aUior é titular de direitos mo
rais e patrimoniais sobre a obra intelectual 
que produziu. 

Art. 22. Não pode exercer direitos auto
rais o titular cuja obra foi retirada de _circula
ção em virtude de sentença judicial irrecor
rfvel. 

Parágrafo único. Poderá, t:ntretant_o, o 
autor reivindicâr os lucros, eventualmente 
auferidos com a exploração de sua obra, en
quanto a mesma esteve em circulação. 

Art. 23. Salvo -convençãO eln contrário, 
os cc-autores da obra intelectual exercerão, 
de comum acordo, seus direitos. 

Art. 24. Oco-autor poderá explorar sua 
colaboração separadamente das demais que 
sejam de gênero diverso. sempre que a explo
ração em separado não Prejudique a utiliza
ção económica da obra comu':"-. 

CAPÍTULO I! 
Dos Direitos Morais do Autor 

Art. 25. São direitos morais do autor: 
I- o de reivindicar, a qualquer tempo, a 

autoria da obra; 
rr:..::..-o ·ae -ter seu nome, pseUdónimo ou 

sinal convenciOnal indiéado ou anunciado, 
como sendo o do autor, na utilização de sua 
obra; 

III-o de conservar a obra inédita; 
IV- o de assegurar a integridade da obra, 

opondo-se a quaisquer modificações ou à prá
tica de atas que, de qualquer forma, possam 
prejudicá-la, Ou atirlgir autor em sua reputa
ção ou honra; 

V- o de modificar -a Obra, antes ou depois 
de utilizada; 

VI- o de retirar de circulação, ou de lhe 
suspender qualquer forma de utilização já au
torizada. 

§ 1 ~ Por morte do autor, transmitem-se 
a seus herdeiros os direitos a que se referem 
os incisos I a IV deste artigo. 

§ 2" Compete ao Estado a defesa da inte~ 
gridade e autoria da obra caída em domínio 
público. 

§ 3" Nos casos dos incisos V e VI deste 
artigo, ressalvam-se as préviaS indenizações 
a terceiros, quando couberem. 

Art. 26. Cabe exclusivamente ao diretor 
o exercício dos direitos morais ·sObre a obra 
audiovisual, mas ele só poderá impedir a sua 
utilização após s'entença judicial passada em 
julgado. 

Art. 27. O autor poderá repudiar a auto
ria de projeto arquitetónico alterado sem o 
seu consentimento durante a execução ou 
após a conclu~ão da construção. 

.(>arágrafo único. O proprietário da Cons
trução responde pelos danos que causar ao 
autor sempre que, ap6s o repúdio, der como 
s~_ndo .daquele a autoria do projeto repudia
do. 

Art. 28. Os. dire"itos morais são de natu
reza personalíssima; inalienãveís- e iirenun-
ciií.veis. -

CAPÍTULO III 
Dos Direitos Patrimoniais 
do antor e de sua duração 

Art. 29. Cabe ao autor o direito de utili~ 
zar fruir e dispor da obra literári:i, artística 
ou científica, bem como o de autorizar sua 
utilização ou fruição por terceiros, nO todo 
ou em parte. 

Art. 30. Depende de autorização prévia 
e expré:ssa do titular, ou de quem o repre
sente, a utilização da obra ou produção, por 
qualquer forma, meio ou processo, tais como: 
I- a reprodução parcial ou integral; 
II -a edição; 
III- a adaptação, o arranjo musical e 

quaisquer outras transformações; 
IV-a tradução para qualquer idioma; 
V- a inclusão em fonograma ou produção 

audiovisual; 
- vr-a venda,locação_ou empréstimo de 

exemplares da reprodução; 
·VII -a comunicação ao público, di reta ou 

indireta, mediante: 
a) representação, recitaÇão ou declama

ção; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistemas 

an'álogos; 
d) radiodifusãO sonora ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão 

em locais de freqüência coletiva; 
t) sonorização ambiental; 
g) exibição cinematográfica, Videofono

gráfica ou por prúcesso assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefó

nicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios 
de comunicação similares que venham a ser 
adotados; 

j) exposição de obras de artes plásticas e 
figurativas; 
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VIU - a inclu:;ão ou armazenamento em 
bancos de dados, memórias de computador, 
microfilmagem e demais formas de arquiva
mento do gênero; 
IX- quaisquer outras formas, meios ou 

processos existentes ou que venham a Ser iii
ventados_. 

Art. 31. As diversas formas, meios ou 
processos de utilização são-independentes en
tre si e a autorização concedida pelo titular 
para um deles não se estende a quaisquer 
dos demais. 

Art. 32. Quando üffiiObfa:cdtaem-Coia
boração não for divisível, nenhum dos cola
boradores, sob pena de responder por perdas 
e danos, poderá, sem consentimento dos de
mais, publicá-la ou autorizar-lhe a publica
çáo, saJvo na coleção de suas obras comple
tas. 

§ 1" Havendo divergência ou colabora~ 
dores decidirão por maioria. 

§ 29 Aü.colaborador dissidente é assegu~ 
radoo direito de não contribuir para as despe· 
sas da publicação, renunciando ã sua parte 
nos lucros, e o de vedar que se inscreva o 
seu nome na obra. 

§ Y Cada colaborador pode, entretanto, 
individualmente, sem aquiescência dos ou~ 
tros, registrar a obra e defender os próprios 
direitos contra terceiros. 

Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra 
que não pertença ao domínio públiCo, a pre
texto de anotá-la, comentá-la, ou melhorá-la, 
sem permissão do autor. 

Parágrafo único. Os comentários_ ou ano
tações poderão ser publicadas separadamen
te. 

Art. 34. As cartas, cuja publicação está 
condicionada à permissão do autor, poderão 
ser juntadas como documento de prova em 
processos administrativos e judiciais. 

Art. 35. Quando o autor. em virtude de 
revisão, tiver dado à obra versão definitiva, 
não poderão seus sucessores reprodu~ir ver· 
sões anteriores. 

Art. 36. As diversas formas de utilização 
de obra intelectual são independentes entre 
si. 

Art. 37. Na obra intelectual, produzida 
em cumprimento a dever funcional ou a con
trato de trabalho ou de prestação de serViços, 
os direitos patrimoniais de autor, salvo con
venção em contrário, pertencerão ao comi
tente para as finalidades estipuladas no con
trato ou, inex:istentes estas, paia as finali
dades que constituam o objeto principal das 
atividades do comitente. 

§ 19 Conservará o comissário SeUs direi
tos patrimoniais com relação às demais for
mas de utilização da obra, desde que não 
acarretem prejuízo para o comitente na ex
ploração da obra encomendada. 

§ 29 O comissário recobrará a totalidade 
de seus direitos patrimoniais, não sendo obri
gado a restituir as quantias recebidas, sempre 
que sua redistribuição for co_!tdicionada ao 
êxito da exploração económica da obra e esta 
não se iriiciar denüo do prazo de um ano 
de sua entrega. 

§ 3~ Nos demais casos, não existindo esti
pulaç.ão contratual, o comissário recobrará 
a plenitude de seus direitos patrimoniais so
brt! a obra se o comitente não publícar no 
prazo de dois anos da entrega, desobrigado 
-o aiitór de restituição. 

§ 49 O autor terá direito de reunir em 
sUas:-obras completas, a obra encomendada, 
após um ano da entrega da encomenda. 

Art. 38. Salvo convenção em contrário, 
no contrato de produção os direitos patrimo
n!ais_ s9br_e a obra aud_iovisual pertencem ao 

-seU pfodu~or. 
Art-.39. A aquisição do original de uma 

obra ou de exemplar de seu instrumento ou 
veículo material de utilização, não confere 
ao adquirente quaisquer dos direitos patrimo
niais do autor, salvo os casos previstos na 
presente Lei e os ajustes expressos entre as 
partes. 

Art. 40. O autor de obra de arte ou ma
nuscrito, sendo originais, tem o direito irre
nunciáVel e inalienável de perceber cinco por 
cento do preço da revenda, sobre as aliena
ções sucessivas desses bens. 

§ 1\' Não se aplica o disposto neste artigo 
quando a primeira reva;nda for eíetuada por 
comerciante de arte ou quando nas revendas 
posteriores o preço alcançado for inferior a 
cinco s~alários mínimos. 

§ 2~' ____ Caso o autor não perceba o seu direi-
to de seqüéncia no ato da revenda, o compra
dor é considerado depositário da quantia a 
ele devida~. salvo se a operação realizada por 
leiloeiro, quando será este o depositárío. 

Art. 41. Os direitos patrimoniais de au
tor, -excetuados os rendimentos resultantes 
de sua exploraçãO, nãO se comunicám, saJvo 
pãctO antinupcial em contrário. 

Art. 42. Em se tratando da obra anôni
mâ-OU: psetidónimá, Cãberá a quem publicá-la 
ti exercíCio dos direitos patrimoniais do autor. 

Parágrafo único. -O aut~r que se der a 
conhecer o cxerdcio dos direitoS patrimo
riiais-; réSSalvados os direitos adquiridos por 
terceiros. 

Arl. -43. - {55 direitos pátrimoniaís de. au
tor perduram por toda sua vida. 

§ 1~ Os filhos, os pais, ou o cónjuge goza
rão vitaliciamente dos direitos patrimoniais 
do autor que lhes forem transmitidos por su
cessão mortis cansa. 

§ 29 Os demais sucessores do autor goza
rão dos direitos patrimoniais qõe este lhes 
transmitir pelo período de sessenta anos, a 
contar de 19 de janeiro do ano subseqüente 
ao de seu falecimento. 

-§ 3~ Aplica-se às obras póstumas o prazo 
de proteção a que aludem os parágrafos pre
cedentes. 

Art. 44. Quando a obra intelectual, rea
.lizada em colaboração, for indivisível, o pra
zo de proteção previsto nos §§ 19 e 29 do 
artigo anterior contar-se~á da morte do últi
mo dos colaboradores sobreviventes, 

Parágrafó único. Acrescer-se:ão "a,os dos 
sobreviventes os direitos de autor do colabo~ 
rador que falecer sem sucessores. 

Art. 45. Será de sessenta anos o prazo 
de proteção aos direit~s patrimoniais sobre 

obras anônimas ou pseudônimas, contado de 
1~ de janeiro do ano imediatamente p'osterior 
ao da primeira publicação. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto 
no art. 42 e seus parágrafos sempre que o 
autor se der a conhecer antes do termo do 
prazo previsto no cãput deste artigo. 

Art. 46. O prazo de proteção aos direitos 
patrimoniais sobre obras audiovisuais, foto· 
gráficas e de arte aplicada, será de sessenta 
anos, a contar de 19 de janeiro do ano subse
qüente ao de_sua conclusão. 

Ar_t. 47. Protegem-se por vinte e cinco 
anos os programas de computador, contados 
do seu lançamento, independentemente de 
registro ou cadastramento. 

Art. 48. Para os efeito,desta Lei, consi
deram-se sucessores do autor seus herdeiros 
até o segundo grau, na linha, direta ou colate
ral, bem como o cônjuge, os legatários e ces-
sionáríos. - -

An. 49. Além das obras em relação às 
quais decorreu o prazo de proteçáo aos direi· 
tos patrimoniais, pertencem_ ao domínio pú· 
blico: 

I -as de autor desconhecido, transmitidas 
pela tradição oral; 
II- as publicadas em países que não parti· 

cipem de tratados a que tenha aderido oBra
sil, e que não confiram aos autores de obras 
aqui publicadas o mesmo tratamento que dis· 
pensam aos autores sob sua jurisdição; 

III -a~ de autores falecidos que não te
nham deixado sucessores. 

CAPÍTULO IV 
Das Limitações aos Direitos de Aut_or 

Art. 50~~- .Não constitui ofensa aos direi
tos de autor: 
I-a reprodução: 
a) de trechos de obras já publicadas, ou 

ainda que integral, de pequenas composições 
alheias no contexto de obra maior, desde que 
esta apresente caráter científico, didático ou 
religioso, e haja a indicação da ori_gem e do 

_ _nome do autor; 
b) na imprensa diária ou -periódica, de_ no-' 

tícia ou de artigo informativo, sem caráter 
literário, publicado em diários ou periódicos, 
com a menção dõ nome do autor, se assina
dos, e da publicação de onde foram trans
critos; 

c) em diários ou periódicos, de discursos 
pronunciados em reuniões públicas de qual
quer naturizai 

d) no corpo de um escrito, de obras de 
arte que sirvam como acessório para explicar 
o texto, mencionadas o nome do autor e a 
fonte de que provierem; 

e) de obras de arte existentes em logra
doures públicos; 

f) de retratos, ou de outra forma de repre
sentação de efigie, feitos Sob encomenda, 
quando realizada peto proprietário do objeto 
encomendado, qão havendo a oposição da 
pessoa- neles representada ou de seus her-
deiros; -

II- a reprodução, em um só exemplar, 
para o uso privado do copista, sem)ntuito 
de lucro, de qualquer obra ou produção; 
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III- a citação, eri:t livros, jornais ou revis
tas, de pa'>sagens de qualquer obra, para fins 
de estudo, crítica ou polémica; 

IV- o apanhado de lições em estabeleci
mentos de ensino por aqueles a quem elas 
dirigem, vedada, porém, sua publicação, in
tegral ou parcial, sem autorização expressa 
de quem as ministroU:; 

V -a execução de fonogramas e transmis
sões de rádio ou televisão em estabelecimen
tos comerciais, para demonStração à clien
tela; 

VI -a representação teatral e a e::.;:ecução 
musical, quando realizadas no recessQ famj
liar ou para fins exclusivamente didáticos, nos 
locais de ensino, não havendo, em qualquer 
caso, intuito de lucro; 

VII- a utilização de obras intelectuais 
quando indispensáveis à prova judiciária- ou 
administrativa. 

Art. 51. São livres as paráfrases e paró· 
dias que não forem verdadeiras reproduções 
da obra origináriá, nem lhe irriplicarem des
crédito. 

Art. 52. É lícita a reprodução de foto
grafia em obras científicas ou dídátícas, cóm 
a indicação do nome do autor, e me_dianttl 
o pagamento a este de retrib_uição eqüitativa. 

CAPÍTULO V 
Da Cessão dos Direitos de Autor 

Art. 53. Os direitos de autor podem ser, 
total ou parcialmente, cedidos a terceiros por 
ele ou por seus sucessores, a título universal 
ou singular, pessoalmente ou por meio de 
representante com poderes especiais. 

Parágrafo único. A transmissão total 
compreende todos os direitos de autor~ salvo 
os de natureza personalíssima e os expressa
mente excluídos por lei. 

Art. _54. A cessão total ou parcial dos di
reitos de autor, que se fará sempre por escri-
to, presume-se onerosa. ' 

§ 19 Poderá a cessão_s_er averbada à mar
gem do registro a que se refere o art. 17 
desta Lei! ou, não estando a obra registrada, 
poderá o mstrumento ser registrado pelo ces
sionário no Registro de Títulos e Documen
tos. 

§ 29 Constarão do instrumento do negó
cio jurídico os direitos, objeto da _cessão, e 
as condições do seu exercício quanto a tempo, 
lugar e preço. 

Art. 55. A cessão dos direitos de autor 
sobre obras futuras abrangerá, no máximo, 
o período de cinco anos. 

Parágrafo úniCo: O prazo será ·reduzido 
a cinco anos sempre que indeterminado ou 
superior, diminuindo-se, na devida proporM 
ção, o preço estipulado. 

Art. 56. A omissão do nome do autor, 
ou de colaborador, na dívulgaçâo da obra 
não presume o anonimato o_u a cessão de 
seus direitos. 

Art. 57~ A tradição de negativo, ou de 
meio de reprodução análogo, induz à presun
ção de que foram cedidos os direitos de sobre 
autor a fotografia. 

TÍTULO !V 
Da Utilização de Obras Intelectuais 

CAPÍTULO I 
Da Edição 

Art. 58. Mediante contrato de edição, o 
editor, obrigando-se a reproduzir grafica
mente e a divulgar a ob_ra literária, artística 
ou científica, que o autor lhe confia, adquire 
_o_ ~ireito e_xclusivo de publicá-la e de _explo
râ-Ias pelas formas, meios e processos con
venciOh~do$. 

Parágrafo único". Em cada exemplar da 
Obra o edit6·r mencionará: 

a) o_ título da obra e seu autor; 
b) no caso de tradução, o título original 

e o nome do tradutor; 
c) o ano de publicação"; 
d) O seu nome_ou marca que o identifique; 
e) o seu número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fa
zenda. 

Ãrt. 59. Pelo mesmo contrato pode o au
tor qbrigar-se à feitura de obra literát;ia, artís
~-ca _ou cie_ntífica, em cuja publicação e dfvul
gaçc'iõ se-empenha o editor. 

§ 19 Não havendo termo fixado para a 
entrega d_a ol;!ra, entende-se que o autor pode 
entregá-la quando lhe convier; mas o editor 
pode fixar-lhe prazo, com a cominação de 
rescíi:tdir o contrato. 

§ 29 Em caso de falecjmento ou_ de impe
dimento do autor para conduir a obra, o edi
tor poderá: 
I- considerar resolvido o contrato, mes

mo que tenha sido entregue parte conside
rável da obra; 
II- editar a obra, sendo autónoma, me

diante pagamento proporcional do 
preço; -

llf:....:.... mãndãi- QUe outro a termine, desde 
que consintam os sucessores e seja o fato 
indicado na _edição. 

§ 3° É vedada a publicação, caso o autor 
tenha se manifestado nesse sentido ou se as
sim decidirem seus sucesSores. 

Art. 60. Não havendo cláusula expressa 
em contrário o contrato versa apenas sobre 
uma edição. 

Parágrafo únicQ. No silêncio do contrato, 
considera-se que uma edição é constituída 
por dois mil exemplares. 

Art. 61. O preço da retribuiçãO será ar
bitrado em juízo, com base nos usos e cQstu
mes, sempre que no contrato ou tempo do 
contrato não a tiver estipulado expressamen
te o autor. 

Art. 62. Sempre que os originais forem 
entregues em desacordo com o ajustado, o 
editor não os recusar nos trinta dias seguintes 
ao do recebimento, têm-se por aceitas as alte
rações introduzidas pelo autor. 

Art. 63. Ao editor compete fixar o preço 
da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a pon· 
to que embarace a circulação da obra. __ 

Art. 64. A menos que os direitos patri
moniais do autor tenham sido adquiridos pelo 
editor, numerar-se-ão todos os exemplares 
de cada edição. 

-Parágrafo único. Considera-se contrafa
ção, sujeitando-s_e o editor ao pagamento de 
perdas e danos, qualquer repartição de núme
ro, bem como exemplar não numerado ou 
que apresente número que exceda a edição 
contratada. 

Art_- 65. Quáisquer que sijam as condi
ç_q~s do contrato, o editor é obrig_adq a facul
tar-ao autor o exame da escrituração na parte 
que lhe corresponde, bem como a inforniá-lo 
sobre o estado da edição. 

Art. 66. _ O editor s~rá obrigado a prestar 
contas semestrais ao autor, sempre que are
tribuição deste estiver condicionada à venda 
da obra. 

Art. 67. O edi_tor não pode fazer abre
viaçõ.es, adições ou módificações na obra, 
sem permissão do autor. 

Art. 68. A obra deverá ser editada nos 
trés primeiros anos da celebração do contra
to, salvo prazo diverso estipulado em convem-
ção. -

Parágrafo único. Não havendo edição da 
obra no prazo legal, o contrato será resolvido 
e o editor responderá pelos danos causados. 

Art. 69. Enquanto não se esgotarem as 
edições a que tiver direito-o editor, não pode
'rá o autor dispor de sua obra, cabendo ao 
editor o ônus da prova. 

Parágrafo único. Na vigência do contrato 
de edição, assiste __ ao eçlitor o direito de exigir 
que se retire de circulação ~dição da mesm_a 
obra por outrem. 

Art. 70. Se, esgotada a última edição, o 
editor, com direitO a Oútrã,-llão publicar, po
derá o autor intirilã-lo judicialmente a que 
o faça em certo prazo, sob pena de perder 
aquele direito, além de responder pelos da
nos. 

Art. 71. Tem direito o autor a fazer, nas 
edições sucessivas de suas obras, as emendas 
e alterações que bem lhe aprouver, devendo 
pagar ao· editor valor equivalente aos gastos 
extraordinários- que der causa. 

- Parágrafo único. O editor poderá opor-se 
às alterações que lhe prejudiquem os interes
Ses, ofendam a su<~; reputação; ou aumentem 
sua responsabilidade. 

ArtL 72. O editor, negando-se o autor, 
poderá, em novas edições, encarregar tercei
ros da atualização da obra que dela nec;essite, 
em virtude de sua natureza, mencionando o 
fato na edição. 

CAPÍTULO II 
Da representação e execução 

Art. 73. Sem prévia e expressa autori
zação do titular, ou de quem o represente, 
não poderão ser utilizados obras teatrais, 
composições musicais ou lítero-musicais e fo
nogramas, em espetáculos públicos, ou audi
ções públicas. 

§ 1~ Consideram-se espetáculos públicos 
e audições públicas, para os efeitOs legais, 
as representações ou execuções em locais ou 
estabelecimentos, como teatros, cinemas, sa
l_õ_es_de baile ou concertos, boates, bares, clu
bes de qualquer natureza, lojas comerciais 
e industriais, estádios, circos, restaurantes, 
hotéis, clínicas, hospitais, meios· de transpor
te de passageiros terrestre, marítimo, fluvial 
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ou aéreo, ou onde quer que se representem, 
executem ou transmitam obras intelectuais, 
com a participação de artistas re111uõeiados, 
ou mediante quaisquer processos fonomecâ
nicos, eletrónicos ou audiovisuais. 

§ 2Y Considera-se representação a utili
zaçáo de obras teatrais, musicadas ou não, 
tais como dramas, tragédias, comédias, ópe
ras, operetas, ba1és, pantomimas, e seme
lhantes, mediante a participação de artistas, 
em locais de freqüência co1etiva ou pela ra
diodifusão. 

§ J9 Considera-se execução públíca a uti
lização de composiçõés muSicais ou lítero~ 
musicaís, mediante a participação de artistas, 
ou a utilização de fonogramas, em locais de 
freqüência coletlva, por quaisquer procesSOs 
fonomecánicOs, eletrónicos ou ~:udtovisuais, 
inclusive a radiodifusão e_~ exibição cinema
tográfica. 

§ 4~ Previamente à realização do espetá· 
culo, audição ou transmissão-, o empresário 
deverá apresentar à autoridade policial, fede
ral ou estadual, observando o disposto na 
legislação em vigor, o programa completo, 
com as autorizações dos titulares de todas 
as obras e produções nele inclufdas, ou das 
associações que os reptesentem;-ácOmpanha· 
do do recibo pelo recolhimento dos respec-
tivos direitos autorais. -

§ s~ Quando a remuneração dependa de 
freqüência do público, poderá o empresá!io, 
por convênio com os titulares de direitos au· 
torais, ou asSociações que os representem, 
pagar o preço após a realização do espetá
cuJo. -

§ 6" O empresário entregará às associa· 
çóes que representem os titulares, imediata
mente após o espetáculo, audição ou trans
missão, relação completa das obras e fano· 
gramas utilizados, indicando os _nomes dos 
respectivos autores, artistas e produtores. 

An. 74. O autor, observados os_u~q~ !o
cais, notificará o empresário do Prazo para 
a representação ou para a execução, salvo 
prévia estipulação convencional. 

Art. 75. Ao autor assiste o direito de 
opor-se à representação ou execução que não 
seja suficientemente ensaiada, bem como o 
de fiscalizar o espetáculo, por si ou por dele~ 
gado seu, tendo. para isso, livre acesso, du
rante as representações ou execuções, ao lo
cal onde se realizam. 

Art. 76. O autor da obra oão pode ãlte~ 
rar-lhe 9. substância, sem acordo com o· em
presário que a faz representar. 

Art. 77. Sem licença do aotor, não pode 
o empresário comunicar o manuscrito da obra 
a pessoa estranha à representação ou à execu
ção. 

Art. 78. Salvo se abandonarem a empre
sa, não podem os principais intérpretes ~ os 
diretoreS de orquestra ou coro, escolhidos 
de com11m acordo pelo autor e pelo empre· 
sário, serem substitu(dos por ordem deste, 
sem o consentimento daquele. 

Art, 19. O autor de obra teatral, ao auto· 
rizar a sua tradu~ão ou adaptação, poderá 
fixar prazo para utilização da mesma em espe
táculos públicos. 

Parágrafo Unico. Após o decurso do pra
zo a que se ·refere este artigo, não poderá 
opor-se o tradutor ou adaptador â utilização 
.de outra tradução ou adaptação autorizada, 
salvo se for cópia da sua. 
Art~ _8_0. Autorizada a representação de 

obra teatral feita em colaboração, não poderá 
um ~os Cc-autores revogar a autorização da
da, provocando a suspensão da temporada 
contratualmente ajustada. 

Art. 81. Q_ empresário e os artistas não 
poderão alterar, suprimir ou acrescentar, nas 
representações ou execUções, palavras, frases 
ou cenas, sem autorização, por escrito, do 
autor. 

Parágrafo único. o- autor poderá cassar 
a ·autorização, caso o empresáriO Ou artista 
reincidam na infração. __ 

Art 82. É impenhorável a parte do pro
duto- dos espetáculos reservada ao autor e 
aos artistas_. 

CAPÍTULO III 
Da Utilização de Obra de Arte Plástica 

Art. 83. Salvo convenção em contrário, 
o autor de obra de arte plástica, ao alienar 
o objeto em que- ela se materializa, transmite 
ao adquirente o direito de expó·Io ao público. 

Art. 84. A autorização para reproduZir 
_O}?ra de a!le plástica, por qualquer processo, 
deve constar de_ documento, e se presume 
onerosa. 

CAPÍTULO IV 
Da Utilização d_e Obra Fotográfica 

Art. 85. O autor de obra fotográfica tem 
direito a reproduzi~la, difundi-Ia e colocá~la 
à venda, observadas asrest,riçõesà exposição, 
reprodução e v6nda de retratos, e sem pre
juízo dos direitos_de autor sobre a obra foto· 
grafada, se de artes plásticas protegidas._ 

~ 19 A fotografia, quando divulgada, in· 
dicará de forma legível o nome do seu autor. 

§ 29 _É vedada a reprodução de obra foto· 
gráfica que não esteja em absoluta conso· 
nâticiã- com o original, salvo prévia autori· 
zaçâo do autor. 

CAPÍTULO V 
Da Utilização de FonograJDa 

Art. 86. Ao publicar o fonograma o pro-
dutor mencionará em cada exemplar: 

a) o t(tulo da obra incluída e seu autor; 
b) o nome ou pseudónimo do intérprete; 
c) o ano da publicação; 
d) o seu nome ou marca que·o iden!ifique; 
e) á ·seu número de inscrição no Càdastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fa
zenda. 

Parágrafo único. Na falta de espaço ·na 
etiqueta do exemplar, estes c:!-ados constarão 
do .respectivo envoltório ou de folheto que 
o acompanhe. 

CAPÍTULO VI 
Da UtilizaÇão dé· Obra Audiovisual 

Art. 87. A autorização do autor de obra 
intelectual para produção audiovisual implí· 
ca, salvo disposição em contrário, licença pa· 
ra sua utilização económica. 

§ 19 A exclusividade da autorização de
pende de cláusula expressa e cessa dez anos 

após a celebração do contrato, ressalvado ao 
produt.or da obra audiovisual o direito de con· 
tinuar a utilizá-la. 

§ z~ Em cada cópia da obra audiovisual 
mencionará o produtor: 

a} o titulo da obra audiovisual; 
b) os nomes ou pseudónimos do cliretor 

e dos demais cc-autores; 
c) o título da obra adaptada e seu autor, 

se for o caso; 
d) os artistas intérpretes; 
e) o ano de publicação; 
f) o seu nome ou marca que o identifique; 
g) o seu número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fa
zenada. 

Art. 88. O contrato de produção audivi
sual deve estabelecer: 

I -a remuneração devida pelo produtor 
ao_s demais cc-autores da obra e aos artistas 
intérpretes e executantes ou coadjuvantes, 
bem como o tempo, lugar e forma de paga
mento; 
- II-o prazo de conclusão da obra; 
Ill -a responsabilidade do produtor para 

com os demais cc-autores e artistas, no caso 
de cc-produção. 

Art. 89. O colaborador da produção da 
obra audivisual que interromper, temporária 
ou definifívamente, sua participação, não po
derá se opor a que esta seja utilizada na obra, 
nem a que terceiro o substitua, resguardados 
os direitos que adquiriu quanto à parte já 
executada. 

Art. 90. Caso a remuneração dos demais 
co-aturoes e outros participantes da obra au
diovisual dependa dos rendi_mentos de .sua 
utilização económica, o produtor lhes pres· 
tará contas anuais, se outro prazo não houver 
sido pactuado. 

Art. 91. Não havendo dispoSição em 
contrário, poderão os co-autores da obra au
diovisual utilizar-se, em gênero diverso, da 
parte que constitua Sua contribuição pessoal. 

Parágrafo único. Se o produtor não con· 
cluir a obra audiovisual no prazo ajustado, 
ou não o publicar dentro de três anos a contar 
de sua conclusão, a utilização a que se refere 
este artigo setá livre. 

Art. 92. Os direitos autorais relativos a 
obras musicais, Iftero-musicais e fonogramas 
incluídos em obras audiovisuais serão devidos 
a seus titulares pelos responsáveis dos locais 
ou estabelecimentos a que alude o § 1~. do 
art. 73 desta lei, que as exibirem, ou pelas 
emissoras de televisão que as transmitirem·. 

Art. 93. A exposição,_ difusão ou exibi· 
ção de fotografias ou fiXações aucl:iovisuais 
de operações cirúgicas dependem da autori
zaçáo do cirurgião e da pessoa operada, ou 
de seu céinjuge ou herdeiros, caso tenha esta 
falecido. 

Art. 94. As disposições deste capítulo 
são aplicáveis âs peüculas sem sonorização. 

CAPÍTULO VII 
Da utilização da Obra Publicada 

em Diários e Periódicos 
,Art. 95. O direito de utilização econó

mica dos escritos publicados pela imprensa, 
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diária ou periódíca, com exceção dos assina· 
dos ou que apresente sinal de reserva, perten
ce ao editor. 

Parágrafo único. A cessão de artigos assi· 
nados, para pulicação em diários ou , peri6· 
dicas, não produz efeito, salvo convenção em 
contráriO, ã.Iém do prazo de vinte dias, a con
tar de sua publicação, findo o qual recobra 
o autor em tOda a plenitude o seu direito. 

CAPÍTULO V111 
Da Utilização da Obra Coletiva 

Art. 96. Ao publicar a obra coletiva o 
organizador mencionará em cada exemplar: 

a) o título da obra; 
b) a r~lação de todos os participantes, em 

ordem alfabética, se outra nâo houVer sido 
convencionada; 

c) o ano de publicação; 
d) o seu nome ou marca que o identifique; 
e) o seu número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do MinistériO da Fa
zenda. 

Parágrafo únicO. Para valer-se do dispos
to no§ 29, do art. 15 desta lei, deverá o partici· 
pante notíficar o organizador, por escrito, até 
a entrega de sua participação. 

TÍTULO V 
Dos Direitos Conexos 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 97. As nonnas relativas aos direitos 
de autor aplicam-se no que ctmber, aos direi· 
tos qu'e lhe são conexos. 

Parágrafo único. -A proteção da presente 
lei aos direitos conexos deixa intacta e não 
afeta as garantias asseguradas aos autores de 
obras literárias, científicas e art(sticas. 

CAPÍTULO II 
Dos Direitos dos Artistas, Intérpretes 

ou Executantes e dos 
Produtos de Fonogramas 

Art. 98. Tem o artista, seu herdeiro ou 
sucessor, a título oneroso ou gratuito, o direi
to exclusivo de autorizar ou proibir a grava
ção, a reprodução, a radiodifusão, a comuni
cação ao público ou ·utilização por qualquer 
fonna, meio ou processo de suas interpre
tações ou execuções. 

§ 1~" Quando na iD.terpretação ou na exe
cução participaVam artistas, seus direitos se
rão exercidos pelo diretor do conjunto. 

§ 29 A proteção aos "artistas, intérpretes 
e executantes ou coadjuvantes se estende à 
reprodução da voz e imagem, quando asso
ciadas às suas atuações. 

Art. 99. As empresas de radiodifusão 
poder~o realizar fixações de interpretação ou 
execução de artistas que as tenham permitido 
para utilização em determinado número de 
emissões, facultada sua conservação em ar
quivo público. 

Parãgrafo único. A reutilização subse
qüente da flxação, no País Ou no eXterior, 
somente" será lícita mediante autorização es
crita dos titulares de bens intelectuais incluí
dos no programa, pelo número de vezes e 
nos territórios autorizados, devida uma re-

muneração adicional aos titulares para cada 
nova utilização. 

Art. 100. Os intérpretes gozam dos di
reitos morais de íni6-gridade e paternidade 
de suas interpretações. --

Art. 101. Tem o produtor de fonogra
mas o direito exclusivo de autorizar ou proi~ 
bir-lhes a reprodução ou a execução públicas, 
InClusive peta radiodifUSão, a locação e todo 
e qualquer outrO meio, forma ou processo 
de Utilização. 

Art. 102. Cabe ao produtor fonográfico, 
ou a quem o represente, perceber dos usuá
rios a que se refere o art. 73 desta lei, os 
proventos pecuniários resultantes da execu
ção pública dos fonogramas e reparti-los com 
os artistas. 

§ 1~ Na ausência de converção entre as 
partes, na metade do produto arrecadado, 
deduzidas as despesas, caberá aos artistas que 
hajam participado da fixação do fonograma. 

§ 29 • OquinhãodosartiStas~erái-epartido 
da segumte forma, salvo convenção em con
trário: 
I- dois terços para o intérprete; e 
II- um terço, dividido em partes iguais, 

para os músicos acompanhantes e membros 
do coro. 

§ 39 Intérprete é o cantor, artista ou con
junto vocal que figurar em primeiro plano 
na etíijueta do fonograma, ou o diretor da 
orquestra, quando a gravação for instrumen
tal. 

§ 49 A parte devida a conjunto vocal será 
dividida igualitariamente entre os seus com
ponentes. 

CAPÍTULO I1I 
Dos Direitos das Empresas 

de Radiodirusão 

Art. 103. Cabe às empresas de radiodi
fusão o direito exclusivo de autorizar ou proi
bir a retransmissão, fixação e reprOdução de 
suas emissões, bem como a comu-nicação ao 
público, pela televisão, em locais de freqüên
cia coletiva, sem prejuízo dos direitos dos 
titulares de bens intelectuais incluídos na pro-
gramação. · 

CAPÍTULO IV 
Do ~ireito de Arena 

Art. 104. À entidade a que esteja vincu
lado_ o atleta, pertence o direito de autorizar 
o.u proibir a fixação,.i'eprodução, transmissào 
ou retransmissão, pÔr qualquer forma, meio 
ou processo,_de espetáculo desportivo públi
co. 

§ 19 Salvo convenção em contrário, vinte 
por cento do preço da autorização serão dis
tribuídos, em apartes iguais, aos atletas parti
cipantes -do espetáculo. 

§ 2" Não estando o atleta vinculado a en
tidade desportiva caber-lhe-á autorizar indi
~idualmente os atas a que se refere,este ar
tigo. 
~- 105. o_ disposto no artigo anterior 

não se aplica à fixação de partes do espetá
culo, cuja duração, no conjunto, não exceda 
a trés minutos, para fins exclusivamente in
formativos, na imprensa, cinema ou televi
são. 

CAPÍTULO V 
Da Duração dos Direitos Conexos 

Art. 106. É de sessenta anos o prazo de 
proteção aos direitos conexos, contado a par
tir de 19 de janeiro do ano subseqüente ã 
fixação, para OS fonogramas, à transmissão, 
para as emissões das empresas de radiodi
fusão, e à realização do espetác,ulo, para os 
demais casos. 

TÍTULO VI 
Das Associações de Titulares 
de Direitos de Autor e dos 

que lhes são Conexos 

Art. 107. Para o exercício exclusivo e de
fesa de seus direitos autorais, podem os titula
res de direitos autoràis associar-se, sem 'intUi~ 
to de lucro. 

§ 19 :é: vedado pertencer a mais de uma 
assocíãÇão da mesma natureza, livre,_porém, 
O titular-, de transferir-se, a qualquer momen
to, para outra, devendo comunicar o fato, 
pór escrito,_ à _?Ssoci'?_çii.O a que pert-ence. 

§ 29 Ü:j: estrangeiros domiciliados no ex
terior poderão outorgar procuração a qual
quer associação, vedada sua indusão como 
associado. __ 

Art. 108. Com o ato de filiação, as asso
ciações se tornam mandatárias de seus asso~ 
ciados'para a prática de todos_ os atos neces
sários à defesa JUdicial ou extrajudicial de 
seus direitos autorais, bem como para sua 
cobrança. 

Parágrafo único. Os titulares de direítás 
poderão praticar, pessoalmente, os a tos refe
ridos neste artigo, desde; que o comuniquem 
previamente à associação a que estiverem fi
liados. 

Art. 109. Para: funcionar no País as asso
ciações de que trata o art. 107 de;:.ta lei, deve
rão estar registrados no Registro Civil de Pes
soas Jurídicas. 

Parágrafo único. As associcições com se
de no exterior far-se-ão representar, no País, 
por associações nacionais constituídas na for
ma prevista nesta lei. 

Art. 110. A ãssembléia geral dos sócios 
será o 'Oigão supremo da aSsociação, que ete
gará os Diretores, fixando-lhes a remunera
ção. 

Art. 111. A escrituração das associações 
obedecerá às normas de contabilidade comer
cial, autenticados seus livros pelo Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas. 

Art. 112. O_sindicato ou-associação pro
fissional que congregue não menos de um 
terço dos filiados de uma ass-ociação autoral 
poderá, uma vez ao ano, após notificação 
com oito dias de antecedência, fiscalizar, por 
inter.ib.édio de a!lditor, a exatidão das contas 
prestadas a seus representados. 

Art. 113. Poderão as associaçõ_es cons
tituir. um escritório central para a arrecadação 
e distribuição, em comum, dos direitos relati
vos à comUnicação ao público de obras musi
cais e lítero-musicais· e de fonogramas. 

§ 19 O escritório centra1 organizado na 
forma prevista neste artigo não terá fmali
dade de lucro e será dirigido e administrado 
pelas associações que o integrem. 
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§ 2Y O .escritório central e as associações 
a que se refere este Título atuarão em Ju(zo 
e fora dele em seu próprio nome como substi
tutos processuais dos titulares a eles vincu
lados. 

TÍTULO Vil 
Das Disposições Gerais 

Art. 114. A União e os Estados poderão 
desapropriar, por utilidade pública ou inte
resse social, mediante justa e prévia indeni
zação em dinheiro, qualquer _obra publicada 
cujo titular não quiser republicá-la, ressal
vado o exercício do direito assegurado no 
inciso V do art. 25 deSia Tei. 

Art. 115. Os titulares de direitos de au
tor e dos que lhes são conexos domiciliados 
no País, cujas obras, produções, interpreta
ções e execuções hajam sido publicadas em 
fonogramas e videofonogramas terão direito 
'a remuneração de natureza autoral, como 
compensação à possibilidade de sua repro
dução privada, na forma do inciso ll do art. 
49 da presente lei, mediante o uso de apare
lhos reprodutores e de suportes materiais vir
gens. 

§ lo A remuneração será devida pelo fa
bricante ou importador, no ato da saída do 
estabelecimento, à razão _de vinte por cento 
sobre o preço de venda dos aparelhos repro
dutores e das fitas magnéticas, ou qUaisquer 
outros suportes materiais virgens. 

§ 29 O pagamento deverá ser efetivado, 
pelo fabricante ou importador, dentro do pra
zo de sessenta dias, importando a mora na 
indexação da quantia devida ao nível da cor
reção monetária oficialmente fixada, acres
cido de juros legais. 

§ 3~ A cobrança da remuneração será fei
ta coletivamente, por entidade organizada 
para este fim, pelas associações a que se refe-· 
rc o art. 108, ou mediante mandato por elas 
outorgado ao escritório a que se refere o art. 
113 desta lei. 

§ 4° Caberá às associações de titUlares de 
direitos autorais adotar os critérios de distri
buição aos titulares das quantias arrecadadas, 
respeitados os direitos de cada um. 

§ 59 Na falta de acordo entre as associa
ções, quanto à distribuição da remuneração 
correspondente às fixações exclusivamente 
sonoras, essa será somada ao montante da 
execução pública a distribuir, cabendo meta
de do valor aos titulares de direito de autor 
e a outra metade aos de direitos conexos, 
obedecidas, quanto a estes, as proporções es
tabelecidas no art. 103 desta lei. 

§ 6?. À falta de acordo entre as associa· 
ções, quanto à distribuição da remuneração 
correspondente às fixações audiovisuais, ca· 
berá a metade ao produtor e -a Cflitraserá 
repartida, em partes iguais, aos demais co·au
tores, ao autor da obra adaptada e aos intér
pretes nomlnados nos letreiros. 

Art. 116. Os suportes materiais e apare
lhos reprodutores, utilizados para duplicação 
de fonogramas ou videofonogramas por seus 
próprios produtores ou seus concessionáriOS, 
não estarão sujeitos ao pagamento da remu
n~ração de que trata o artigo anterior. 

TITULO VIII 
Das Sanções às Violações dos 

Diretos de Autor e Direitos 
que lhes são Conexos 

CAPITULO I 
-- Disposição Preliminar 

Art. 117. As sanções civis de que trata 
o Capftulo seguinte se aplicam sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

CAPÍTULO II 
Das Sanções Civis e Administrativas 

Art. 118. O titular cuja obra seja fraudu
lentamente reproduzida, divulgada ou de 
qualquer forma utilizada, poderá, tanto que 
o saiba, requerer a apreensão dos exemplares 
rep_roduzidos ou a suspensão da djvulgação 
OU utilização da obra, sem prejt.ifzo-ao direito 
à indeoização por perdas e danos. 

Art. 119. Quem editar . .Q:bra literária, ar
tística ou cientifica, sem autOrização do titu· 
lar, perderá para este os exemplares 'que se 
apreenderem, e pagar-lhe·á o restante da edi
ção- p-elo preço que foi vendido ou for ava· 
liado. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o 
número de exemplares que constituem a edi
ção fraudulenta, paga_rá o transgressor o valor 
de dois mil exemplares, além dos apreendi-
dos. _ 

Art. ·uo. Quem vender, expuser à ven
da, ocultar, adquirir, distribuir ou tiver em 
depósitO, para o fim de venda., obra reprodu
zida com fraude, será solidariamente respon
sável com o contrafator, nos termos dos arti~ 
gos precedentes, respondendo como contra
fatores o importador e o distribuidor em caso 
de reprodução no exterior. 

Art. 121. Aplica-se o disposto no art. 
119 desta lei, às transmissões, retransmissões, 
reproduções e outras utilizações, realizadas 
sem !1-Utorizaçáo por quaisquer formas, meios 
Ol)._ processos de execuções, interpretações, 
emissões e fonogramas prot~gidos. . 

Art. 122. Quem, na utilização, por qual
quer forma, meio ou processo, de obra inte
lectual, deixar de indicar ou de anunciar. co
mo tal, o nome, pseudónimo ou sinal conven
cional do autor e do intérprete, além de reS. 
ponder por danos morais, está obrigado a 
divulgar-lhe a identidade da seguinte forma: 
I- em se tratando de empresa de radiodi

fusão, no mesmo horário em que tiver ocor
rido a infraç_ão, por três dias consecutivos; 

II -em se tratando de publicação gráfica 
ou fonográfica, mediante inclusão de errata 
nos exem·plafes ã"índa não distribuídos, sem 
prejuízo de comunicação, cOm dest::fque, por 
três vezes consecutivas, em jornal de grande 
circulação, dos domicílios do autor, do intér
prete e de editor ou produtor; 

III- em se tratando de outra forma de 
utilização, por comunicação através da im
prensa, na forma a que se refere o inciso 
anterior. 

Parágrafo únicO. O dis-posto neste artigo 
não_se aplíca a programas sOnoros, exclusiva
mente musicais,_ sem 'lualquer forma de locu
ção ou propãgãõâa cõmercial. 

Art. 123. O titular dos direitos patrimo
niais de autor ou conexos pode requerer à 
autoridade policial, federal ou estadual, a in
terdição da representação, execução, trans· 
missão ou retransmissão de obra intelectual, 
inclusive fonograma sem autorização devida, 
bem como a apreensão, para a garantia de 
seus direitos, da receita bruta. 

§ 1 o As mesmas sanções serão aplicadas 
pela autoridade policial no caso de infração 
da obrigação de pagamento prevista nos §§ 
4"', s~ e 6~, do art. 73 desta lei. 

§ z~ A interdição não será suspensa antes 
do infrator exibir a autorização, o coiópro
vante de pagamento, ou ambos, relativos a 
todas as obras e produções utilizadas, confor
me a causa da interdição. 

Art. 124. Pela violação de direitos auto
rais nos espetáculos e audições públicas, rea
lizados nos locais oú estabelecimentos a que 
alude o§ 1'·', do art. 73 desta lei, seus proprie
tários, diretores, gerentes, empresários e ar
rendatários, respondem solidariamente com 
os organizadore~ dos espetáculos. 

CAPÍTULO I11 
Da Decadência da Açào 

Art. 125. Decai efn d.iicO anos a ação cf
vel por ofensa a direitos patrimoniais de autor 
ou conexos, contado o prazo da data em que 
se deu a infração. 

TÍTULO IX. 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 126. As associações de que trata o 
Título VI desta lei, já existentes à data de 
sua promulgação, terão o prazo -de cento e 
oitenta dias para adaptar seus Estatutos à 
nova regulamentação legal. 

Parágrafo único. __ Não se alcançando, nas 
duas primeiras convocações, o quorum de 
que trata o§ 3~, do art. 108 da Lei n~ 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973, a ass_ociação po
derá proceder a uma terceira convocação, 
com intervalo mínimo de trinta dias, poden
do, então, deliberar com a presença de qual
quer número de associados. 

Art. 127. É extinto o Conselho Nacional 
de Direito Autoral- CNDA, criado e regido 
pela Lei n~ 5.988, de 14 de dezembro de 1973 
e leis posteriores, órgão autónomo da Adtni· 
nistração Direta da União, vinculado ao Mi
nistério da Cultura, transferindo-se seu patri
mónio, bem como os recursos financeiros e 
orçamentários para aquele Ministério. 

§ 19 Os bens móveis materiais e equipa
mentos integrantes do património do_ ór_gão 
extinto passarão ao património da União e, 
após inventário, à responsabilidade do Minis-
tério da Cultura. _ _ 

§ 2~ A União _sucederá o órgão extinto 
em todos os seus direitos, créditos e obriga· 
ções, decorrentes de lei, ato administrativo 
ou contrato, bem assim nas demais obriga~ 
ções pecuniárias, ínclusive nas respectivas re
ceitas, que passarão a ser .recolhldas à conta 
do Tesouro Nacional. 

§ 39 A Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e o Ministério da Cultura adotarão 
as providências necessárias â celebração de 
adítivos, visando a adaptação dos instruinen-



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 9 2959 

tos contratuais firmadÕs pelo órgão extinto 
aos preceitos legais que regem os contratos 
em que seja parte a União. 

§ 4o Os servidores estáveis do órgão ex
tinto serão aproveitados na forma do art. s• 
da Lei 0° 7.662, de 17 de maio de 1988. 

§ s~ As despesas decorrentes da execu
ção do· disposto neste artigo correrão à conta 
de dotações consignadas no Orçamento Ge
ral da União. 

Art. 128. Na aplicação dos preceitos es
tatufdos na presente lei serão atendidas as 
disposições a ela aplicáveis dos Decretos n": 
4.790, de 22 de janeiro de 1924; 5.492, de 
16 de julho de 1928; 18.527, de !O de dezem
bro de 1928; L023, de 17 de maio de 1962; 
57.125, de 19 de outubro de 1965; 61.123, 
de 19 de agosto de 1967; 75.699, de 24 de 
dezembro de 1975; 18.-965,-de 16 de dezem
bro de 1976; 82.385, de 5 de outubro de 1978; 
95.971; de 27 de abril de 1988 e 96.036, de 
12 de maio de 1988. 

Art. 129. Estalei entra em vigor na data 
de sua publicação, mantidas as Leis n~~ 6.533, 
de 24 de maio de 1978, e 7.646, de 18 de 
dezembro de 1987, ab-rogada a Lei n~ 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973. -

Art. 130. revog~m-se as disposições em 
contrário. 

PARECER N•J88, DE 1990 

Da Comissão de ConStituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n~ 285, de 1989, que "d:efiD.e os 
atos de improbidade administrativa de 
que trata o § 4~ do art. 37 da Constituição 
Federal". 

Relator: Senador Áureo Mello 
O ProjetO de Lei n~ 285, de 1989, do Sena

do Federal define os atos de improbidade 
praticáveis contra a administraÇão pública
direta, iildireta ou fundacional- de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Municípios e dos Territó
rios. 

2. A tipicidade do ilítico requer, como 
precondiçóes, seja a ação praticada por agen
te da administração; ainda que co_ncessioná
rio, permissionário, autarizãtário ·oU tefceiro 
de boa fé. Tratamento igual ao dado à ação, 
o Projeto confere ao comportamento de abs
tenção, isto é, aO crime por omissão. 

3.. A proposição sobJexame distingue 
duas modalidades de improbidade adminis
trativa. Na primeira delas, versada no inciso 
I do art. z~, são elencadas as prátiCas delituo
sas caracterizadas pela má conduta do agente 
enquanto tal. , 

4. Na s_egunda modalidade prevista, 
constante do_ inciso II do mesmo- artigo, o 
Projeto atém-se ao aspecto patrimonial e por 
isso prevê, como resposta Iegál, o ressarci
mento ao erário, sem prejuízo de outras san
ções, inclusive complementação de execução 
pela Fazenda Pública e seqüestro de bens. 

5. O Projeto dispõe também, apropriada· 
mente, sob a responsabilidade criminal por 
denunciação caluniosa, com vista a que não 
sejam oferecídas denúncias sem fundamen
tação e, na mesma linha de proteção à pessoa 

--do denunciado, evitando excessos de exação, 
prevê a cessação da Indisponibilidade de bens 
se, transcorridos doze meses, não for julgado 
o proceSso. Estatui ·ainda a prescrição, em 
doze meses, das penas de suspensão dos direi
tos políticos· é de perda da fUnção pública, 
só -ocorrendo esta última após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória. 

------6:-- "A.Jém de tudo isso, a formul~ção reme
te para a.-JnStânciã e -forma própfia·, quanto 
aos crimes-de improbidade, quando da auto
ria c;lo Presiden_t_e e Vice-Presideote da Repú
blica (art._39), e de outrM autoridades. 

_7. Inobstante a exatidão da medida pre
conizadora de peremptoriedade para os pra· 
zos relatiVOs a cessação da indisponibilidade 
de bens, suspensão dos direitos políticos e 
perda da função pública (arts. 13 e 14), mere
ce reparos, a nosso· ver, o prazo excessiva· 
mente largo a que se reporta o art. 16, objeto 
de emend;1 de nossa autoria, adiante apre
senta.da. 

8. Ao Projeto já foram oferecidas duas 
emendas, de autoria do ilustre Senador Mau· 
rício Corrêa. A primeira propõe a supressão 
das expressões",,, infringir norma constitu
cional" .e "~ .. praticar deslealdade para com 
as institUiçõeS públicas"; bem assim, propõe 
a flexibilização da pena através da fixação 
de um limitante inferior em dois anos, man
tido o de dez anos para o superior, correspon
dente à pena máxima. 

9. As supressões são propostas sob o ar
gumento de que nem sempre a infringência 
à norma constitucional implica improbidade 
e sua incidência recai sobre o art. 29, inciso L ---- . 

10. A segunda emenda objetiva suprimir 
do art. 29, incísO II, a expressão "praticar 
efetivO dano aos cofres públicos". A justifi· 
cação é de que o ilícito pode ser culposo, 

-iSto é, pode ócOrier independeritem:ente da 
vontade do agente. Nessa emenda seu autor 
propõe seja fixado também o limitante infe· 
riQ:r_9a pena que, segundo ele, deve ser de 
dois anos. -

11. A noss-o ver basta que se adite ao 
caputdo art. zoa expressão "quando pratica
lias dolosamente" para que se corrija a im
propriedade de acidentes involuntários serem 
levados à conta od~ crimes de grande expres
sã.o. Além .disso, opinamOs pela intrOdução 
do vo-cábulo ~'até" entre a preposição "por" 
e o numeral "10 (dez)", na redação c_orres· 
pondente à pena prevista, e pela substituição 
do alternativo "~u"_peto conectivo "e", em 
face da gravidade do ilícito capitulado, que 
requer, antes, Cumulação de .sanções. A adi
ção da expressão supra também é objetivo 
de _emenda de nossa autoria, adiante apre
sentada. 

12. Essas__as.razões de não acolhermos 
a Emenda de n~ 1, do Senador Maurício Cor
rêa. No que se reporta à Emenda n~ 2, do 
mesmo autor, que pretende a supressão da 
expressão "praticar efetivo dano aos cofres 
públicos" e flexibilização da pena, entende
mos ser assunto de melhor solução através 
da conduta preconizada no item 11, anterior, 
donde também não a acolhermQs. 

13. A conseqüência das nossas propostas 
anteriores é a supressão do § 3~ do art. 29 
Eis que das próprias penas já consta se terão 
aplicação cumulativa ou alternativa. 

14. Sugerimos, iguaJmente, _a ~upressão 
da expressão " ... e a firma reconhecida", 
constante do art. 4~, § 1~.em face da superação 
da exigência, mormente ante a próPria guali· 
ficação do denunciante à autoridade poltcial. 
-15.- POr fifi, é- Oportuno alterar-se tam

bém o inciso I do art. 16, para restringir o 
prazo ali previsto para propositura da ação 
penal, haja vista que o seqüestro de bens 
e a hipoteca são medidas judiciais severas, 
objetívando o ressarcimento de eventual al· 
cance só comprovável ao final do proçesso, 
não sendo pertinente, pois, contrapor ao ri
gor da medida a complacência legal na formu
lação da açãó penaL 

Diante de todo o exposto, opinamos favo· 
rav-elmente ao Projeto de Lei do Senado n~> 
285, de 1989, com rejeição das Emendãs n~ 
1 e 2 e após as alterações operadas petas se· 
guintes ei?-endas: 

Emenda n9 3-CCJ 

Dê-se ao art. 29,".caput, e- ao inciso I do 
mesmo artigo, na parte referente à pena, a 
seguinte redação: 

"Art. zo São atos de improbidade 
administrativa, quando praticadas dolo
samente: 

I-········································-·· 
Pena -suspensão dos direitos políti~ 

cos por até dez anos e perda da função 
pública." 

Emenda n• 4-CCJ 
Dê.-se ao inciso II do art. 2~, na parte refe-

rente à pena, a seguinte redação: 

''Art. 2~ .................................. . 

II-··-·········-·····················-····-·· 
Pena- Suspensão dos direitos políti

_.cos por até 10 "(dez) anos, peraa· da full
, ção pública e indisponibilidade dos.i1ens 
e ressarCimentO ao Erário~" - -

Emenda n~ S-CCJ 

Suprima-se o § 39 do art. 2~ do projeto. 

Emenda n? 6-CCJ 

Suprima-se do§ 19 do art. 49, a expressão 
" ... e a firma reconhecida". 

Sala das Comissões, 29 -de maio de 1990. 
~ Cid S"abóia de Carvalho, Presidente. -
Aureo Mello, Relator - Jutahy Magalhães 
- José Fogaça - Francisco Rollemberg
Maurício Corrêa - Chagas Rodrigues ,.... 
Odacir Soares - Antônio Luiz Maya - Jar· 
bas Passarinho- João Calmou. 

PARECER N• 189, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n~ 216, de 1989, que altera o arti· 
go 25, da Lei n~ 7.492, de 16 de junho 
de 1986. 

Relator: Senador Leite Chaves 
É submetido ao exame desta Comissão 

projeto de lei de autoria- do Senador Mauro 
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Borges, com o objc;dvo d_e_ alterar o ãrrigo 
25, da Lei n'7.492, de 16 de junho de 1986. 

O prOjeto, estruturado "e_m trés artigOs, 
propõe: (a) ampliar o elenco de sujeitos res
ponsáveiS -penalmente pelos crimes rontra o 
sistema financeiro, mediante a inclusão dos 
''membros de_ Conselhos Estatutários", e; (b) 
definír o conceito de ''contJ;:qlador" em insti
tuições financeiras oficiais, ·identificando de
terminadas autoridades públicas que reali
zam esse conceito, com o acrésCimo de· um 
parágrafo e duas alfneas ao artigo mencio-
nado. _ 

A justificaçáo da matéria destaca a fre
qüência dos desmandos em instituições finan
ceiras, em geral, amplamente divulgados pela 
imprensa, e os inadmissíveis resultad_os nega
tivos apresentados por· institUiÇões financei
ras oficiais~ de que os bancos estaduais são 
~xemplo mais notório. Entre as causas dessa 
situação, indica a ausência de prescrição legal 
da responsabilidade penal de autoridades co
locadas no centro do processo decisório,-co· 
mo o Presidente da República, Ministros de 
Estado, Governadores, Prefeitos Municipais, 
e outras autoridades que detêm o poder de 
decisão para nomear presidentes e membros 
de Conselhos de Administraçc!o dessas insti~ 
tuições, definir políticas e impor práticas ad
ministrativas eventualmente temerárias e, âs 
vezes, lesivas. --

O texto pretende reparar a lacuna_ legal 
mediante duas providências: a) inclusão da 
categoria '•membros· de Coriselhos Estatutá
rios" no elenco_ de autores indicado no caput 
do art. 25, da Lei n9 7.492/86; b) definição 
do conceito de "controlador"_~m _instüuiçóes 
financeiras oficiais, preencbível por qualquer 
autoridade que acumule o poder de eleger 
a maioria dos administradores, de dirigir as 
a.tividades sociais e de orientar o funciona~ 
menta dos órgãos dessas instituições, além 
da identificação de autoridades públicas que, 
necessariamente, preenchem esse conceitq. 

Assim, o Projeto, por um lado, amplia o 
âmbito da autoria nos crimes contra o sistema 
financeiro, incluindo Õs membros de Conse
lhos Estatutários, pelo poder legal de ori~tar 
a política adminstrativa e dever legal de fisca
lizaratos daDiretoria dessas entidades (rejei
tando, por improcedentes, as razões do veto 
presídencial, que mutilou a redaçào orginária 
do artigo) e, por outro lado, define a figUra 
do "controlador" em instituições oficiais, 
quer pela nomeação específica de autorida
des que realizam, necessariãmenie, esse Con
ceito, quer pela indicação de critériOs, que 
permitem a determinação concre.ta da pessoa 
do controlador. _ - - -

Cumpre -observar que o COnceito de -aUtoria 
implícito na proposta do Projeto coincide 
com m-odernas concepções penais, que defi
nem o autor pelo poder de controle sobre 
a realização do crime, como informa a teoria 
do Hdomínio do fato''. O(s) autor(es) cOntro
Ia(m) a realização do fato típico, decidindo 
sobre sua cçmtinuidade ou paralisação, e 
compreende as formas de autoria direta, me~ 
dia.ta e col~tiva (co-aut.oria). O partícipe; nãs 
figuras de instigador e de cúmplice, embora 
igualmente responsável, se diferencia do(s) 

autor( eS) ·(ou co-autores) pela ausência desse 
domínio ou controle sobre a realização con
creta do fato criminoso. Nesse esquema, a 
figura dQ controlador, assim como dos mem· 
bros de Conselhos Estatutários, na medida 
em que possuem o contt:ole r_eal sobre práti
cas definidas como crime& contra o sisteina 
financeiro, são os verdadeiros autores (ou cc
autores), para todos os efeitos legais. O Pro
jeto corrige gritante falha da lei vigente. 

Em face do exposto, o parecer é pela apro
vação do Projeto, que atende os requisitos 
de constitucionalidade, juridícidade e técnica 
-legislativa. 

Sala das Comissões, 7 de junho de 1990. 
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente -Lei
te Cbaves, Relator. - Jutahy Magalhães -
FernandO lJeõrique Cardoso - Afonso San
chõ- - Jarbas Passarinho - Severo Gomes 
- M.qn_ro_ Benevides - Maurício COI·têa -
Fnncisco Rol~emberg....:... António Luiz Maya. 

PARECER N• I!lll, DE 1990 
Da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, sobre o Ofício "S" D9 33, 
de 1989 (n• p/613, de 1989, na origem) 
do Senhor Preside~~;te do Supremo Tribu
nal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal pedido de licença prévia para los· 
tauração de procedimento criminal con· 
tra o Senador João Castelo. 

Relator: Senador Odacir Soares 
Vem ao exame desta Comissão o presente 

Ofício "S" n9 33, de 1989, encaminhado a 
esta Casa ·,pelo Senhor Presidente do Supre
mo Tnbunal Federal, com á finalidade de 
solicitar "licençá prévia para instauração _de 
procedimento criminal, conforme dispõe () 
art. 5:3, 19 -áa Constituição-Federal'' contra 
o ilustre Senador J.oão Castelo, em face, da 
"imunidade processual de que goza o referido 
parlamentar". 

A licença ora solicitada decorre do ofereci· 
menta de Denúncia contra o citado Senador, 
junto ao CoJendó Supremo Tribunal Federal, 
pelo Senhor Procurador·Geral da República, 
em 19 de setembro de 1989. 

Na referida denúncia, o Chefe do Minis
tério Público Federal historia que o denun· 
ciado fez publicar, no dia 25 de julho de 1989, 
em divez:Sos_ jornais do País, matéria paga 
e_ por ele assinada, sob o título "Desafio ao 
Presidente Samey", cujo teor é ali transcrito. 

Em res_umo, o ilustre Senador pelo Estado 
do ~ranbã_o, indignado com a inclusão de 
seu nome no Diário Oficial da União entre 
supostos devedores da Fazenda Nacional e 
co-nsiderando tratar~se de uma campanha di~ 
famat6ria contra ele, iniciada em 1985, pro
cura prestar esclarecimentos ã opinião públi
ca quanto ao processo judicial de que fora 
vítimat como conseqúêncfa da "guerra" (po· 
lítica) inovida con_tra ele pelo então Presi-
dente da República. _ 

Numa matéria jorna_liStiCa, o eminente Se
nador João Castelo, após informar que ofere
ceu os recursos processuais cabíveis nas diver
sas instâncias administrativas, acrescenta que 
"a não execução da imaginária dí~ida faz par
te da me~quinha perseguição". Alega nosso 

ilustre colega Parlamyntar que esse. fato o 
impedia de provar, na Justiça, que não é de
vedor, porém vítima de "torpe abuso de po
der". 

A partir daí, o Senador lança-se ao ataque, 
numa espécie de z:epto ao que entendia ser 
uma campanha desmoralizadora, em âmbito 
nacional, mas com objetivos locais ou regio
nais. 

Ao enteqder que certas expressões e acusa
ções constantes daquela matéria teriam confi· 
gurado a prática de ilícitos penais, o Procura· 
dor-Geral da Repóblica capitulou-as em dis-
positivos da legislação aplicável. 

Assim, entende o Chefe do Ministério Pú· 
blico Federal, por exemplo, qu8 expressões 
como "torpe abuso de poder", "mesquinha 
perseguição", "divida imaginária", consti
tuem, no contexto daquela matéria jomalís· 
tica, falsas imputações do denunciado, que 
apontam o Chefe do Poder Executivo como 
tendo praticado o crime de prevaricação. 

Igualmente, na peça denunciat6ria, alega
se que ''constitui imputação falsa de crime 
de sonegação fiscal, ao afirmar que, em 1970, 
o então governador José Sarney lesou o ·Fis
co ... " 

Apontam-se também na Denúncia expres
sões que consistiriam em "fatos ofensivos" 
ã reputação do então Presidente da Repú
blica. 

Conclui, então, o Procurador-Geral daRe~ 
pública que o Denunciado incorreu nas penas 
dos arts. 20 (calúnia), 21 (difamação) e 22 
(injúria), todos. da Lei n9 5.250, de 9 de feve
reiro de 1967 (Lei que "regula a liberdade 
de: manifestação do. pensamento e da infor~ 
mação"). Requer também o agravamento das 
penas aplicáveis em 1/3 (um terço), na forma 
do art. 2:3 da citada lei. 

É o Relatório. 
A matéria sob apreciação foi encaminhada 

ao Senado Federal a flrn de cumprir-se o man
damento do § 1"', do art. 53 da Constituição, 
que_ assegura a chamada imunidade proces
sual aos Deputados e Senadores. 

O mencionado dispositivo constltucíonal 
está assim redigido: 

"Art. 53. • ...... ú ........ ,.,.""---•·•· 

§ 1 ~ Desde a expedíçáo do diploma, 
os membros do Congresso Nacional não 
poderão ser presos, salvO em flagrante 
de crime inafiançável, nem processados 
criminalmente sem prévia licença de sua 
Casa" (grifamos). . .. 

Evidentemente, a nosso ver, essa especial 
proteção processual, assegurada pela Consti· 
tuição aos detentores de mandato eletivo, in· 
sere-se no conjunto de garantias constitucio
naís do exercício de função institucio~ai íne
rente à representação política. Neste sentido, 
a imunidade processual é um corolário da 
garantia maior e principal consistente no 
princípio da inviolabilidade do exercício da 
função parlamentar, assegurado no art . ..53, 
caput, da Constituição, noS seguintes termos: 

"Art. 53. Os Deputados e Senado
res são invioláveis por suas opiniões, pa~ 
lavras e votos. n 
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Parece~nos claro que o àmbito dessa invio
labilidade é amplo e nem pode deixar de ser. 

Veja-se, para argumentar, o _que_ dispõe 
o inciso VI, do art. 29, da .Constituição. Esse 
artigo, ao determinar que a lei orgânica de 
município atenderá aos princípios da Consti
tuição Federal, da Constituição d_o respectivo 
Estado, e dos preceitos que enumera a seguir, 
inclui o citado inciso VI, assim: 

"A!L 29. ••••••••••••••••••••v••••n•••••• 

VI -inviolabilidade dos Vereadores 
por suas opiniões, palavras e votos no 
exercício do mandato e na circuncrição 
do Município." 

Repare-se bem que, ao insculpir em dispo
sitivos diferentes o mesmo princípio, a Cons· 
tituição o faz de forma absolutamente distin
ta. No art. 53, a inviolabilidade não se restrin
ge ao exercício do mandato. No art. 29, VI, 
diversamente, a inviolabilídade está limitada 
no âmbito ali descrito. 

b necessário frisar esse· aS-pectO, pois Cm 
nosso entendimento o Semid6r João Castelo, 
no pleno exercício de seu mandato parlamen· 
tar, sentindo-se moralmente atingido, teria, 
por palavras e opiniões, reagido ao que consi
derou ofensivo e desmoralizante à sua ima
gem de Senador, no exercício de mandato. 

Ora, indiscutivelmente, aplica-se neste ca
so a garantia da inviola~ilid~ª-~· _como princí
pio formulado no art. 53 da Constituição. 

Portanto~ antes da instauração do processo 
criminal, cuja Denúncia é objeto deste Pare
cer, dever-se-ia considerar- aí sim- a ünu
nidade decorrente da inviolabilidade. 

Levando-se em conta as circunstâncias que 
cercaram o fato objeto da Denúncia ofere
cida, evidencia-se uma reação, valorada no 
plano emo_cional, de natureza ética. 

O homem público, em particular quando 
exerce mandato representativo, é muito mais 
vulnerável às ofensas morais gratuitas do que 
os demais cidadãos. Por isso mesmo, é com
preensível que ele se arme de todos os meios 
de defesa incontinenti. Como todos sabemoS, 
quando o homem público se encontra em si
tuação igual à que ora examinamos, o tempo 
se torna extremamente oneroso contra aque
le que se sente publicamente acusado ou 
ofendido. A resposta imediata, incontinenti, 
é muitas vezes um fatorde sobrevivência polí
tica. Exige-se, portantO, resposta 'rápida de 
modo a evitar que, injustamente, a opinião 
pública seja induzida a formar um juízo equi~ 
vocado de fatos ou de pessoas., 

A presente questão apresenta-se, ao nosso 
ver, como um legítimo contra-ataque, oU se
ja, uma legítima ação defensiva de alguém, 
que tendo sido desonrado por um ~e-u adver· 
sário político, reagiu com um compreensivo 
ímpeto de denunciar o denunciante. O vefcu~ 
lo utilizado foi, de ambos os lados, a impren
sa, o que revela ter havido proporção no agra· 
vo e no desagravo. 

Desse modo, se considerarmos a prevalên~ 
cia- auto-aplicável -do direito de respos
ta, proporcional ao agravo, além,da indeni· 
zação, por dano material, moral ou à ima· 
,s:em, assegurado no incisO V, do art. 59, da 

CoiistituiÇãci;~a-todos os cidadãos, seremos 
forçados a concluir peta ocorrência de ex:ces· 
so de zelo do Procurador~Geral da Repúbli
ca, na busca de vigilante cumprimento da Lei 
neste caso. 

Ante o exposto, considerando que ao caso 
sob_ exame aplica-se o princípio da inviolabi~ 
lidade do art. _53, Cã-piit~ da Cori.Stituiçáo e 
o direito de_ resposta, previsto no art. 5", V, 
da Lei Maior, opinamos no sentido de que 
o Senado Federal indefira o pedido de licença 
parã. instàuraÇã6 ·ae procesSo cl-rminal contra 
o Senador João Castelo. _ 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1990. 

--Cid Sabôia de Carvalho, Presidente -
Alu~o B_ezerra, Relator. - Odacir Soares 
- Leite "Chaves - Chagas Rodrigues- João 
L(Jbo- Mauro Benevides ~ Jut3hy Magalhães 
-- Mansueto de Lavor - António Luiz Maya 
- Jarbas Passarinho- João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
_.O Expediente lido vai â publicação. 

Do Expediente lido, consta o Projeto de 
Lei do DF n~ 36, de 1990, que autoriza a 
desafetação de domínio de bens de uso co
mum do povo; situados na região adminis
trativa de Ceilàndia, dentro dos limites do 
Distrito Federal. 
_Nos termos da Resolução n" 157, de 1988, 

a matéria será despachada à Comissão do 
DiStrito Federal, ondb PQderá receber emen
das, após sua publicação e distribuição de 
aYulsos, pelo prazo de 5 dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa comunicaÇão qUe será lida 
p-elo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a segu-i~Íe 

COMISSÃO DE 
RELAÇÓES EXTERIORES 

E DEFESA NACIONAL 
Biasília, 7 de junho de 1990. 

Senhor Presidente 
Nos_tennos.regimentais comunico a.V. Ex• 

a prorrogação por mais 15 dias do prazo para 
apreciação por esta Comissão, dos Projetas 
de Decreto Legislativo n\JS 2 a 8 de 1990. 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador João Lobo, Presidente em exer
cício. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A comunicação lida vai à publicação. (Pau
sa.)....=.. A Presidência comunica_ao Plenário 
que, em virtude do falecimento do nobre Se· 
nador Luiz Vianã, e na ocorrência de vaga 
na representação do Estado da Bahia no Se
nado Federal, tomou as providências neces· 
sárias à convocaçáo do suplente, Sr. Luiz Via· 
ná Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ConCedo a pafavra ao nobre Senador An· 
tóriio Luiz Maya. 

Há oradores inscritos-. 

<n>&:-A:NTÔNIO LUIZ MAYATPDC -
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-

são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
: dores, dia 5 _do corrente mês comemorou-se 
o "Dia Universal do Meio Ambiente". A 
grande imprensa naçional destacou o meio 
ambiente através de reportagens, de notícias; 
divulgou bastante o assunto que hoje está 
na pauta dos interesses mundiais. Faz parte 
das negociaçõéi;-dos acertos, dos .acordos. 
O meio ambiente hoje está na mesa de todas 
as conferências, de todos os simpósios. Afinal 
de _contas, é um interesse internacional: pre
servação, conservação do meio ambiente e, 
sobretudo, o combate a todas as causas que 
atualmente estão destruindo a camada de 
ozôriio, o que está Provocando o efeitO estufa 
e devastando, destruindo a própria natureza. 
Razão pela qual, Sr. Presidente, hoje sedes
taca -ainda dentro do espaço da "Semana 
do Meio Ambiente" propriamente dita - es
te assunto. E trazemos a reflexão dos nobres 
Senadores algo que sirva de base para tomada 
de resolução, por parte do País, com refe
rência ao seu posiciOnamento perante âs na
ções do mundo inteiro, que estarão reunidas, 
no próximo mês de julho, em conferência 
de cúpula na cidade de Houston, nos Estados 
Unidos, para tratar deste assunto. 

A imprensa nacional, conforme tenho em 
mãos diversos recortes de jornais, como a 
Folha de S. Paulo, noticia Sobre a conversão 
da dívida para o meio ambiente, o que depen
de da Ministra Zélia Cardoso de Mel! O. E 
o Bird elogia o Governo Collor; a polftíca 
ambiental do Governo representa para o Bird 
uma mudança dramática em relação ao Go
verno anterior. É destaque especial do jornal 
Folha de S. Paulo. Temos também outros re~ 
cortes_ em mãos, como o do Correio Brazi
liense da semana passada: "Pa"cote Ecológico 
é anunciado" -Este é o título-, e os sete 
decretos assinados pelo Presidente da Repú
blica, na oportunidade em que se encontra
vam em Mato Gross_o do_ Sul, para come
morar o "Dia Internacional do Meio Am· 
biente", decretos que dizem respeito espe
cialmente aO meio ambiente, e medidas to
madas pelo Governo com refer~ncia exata
mente à sua pres_ervação. 

Temos ainda, da Folha de S. Paulo: "Collor 
defende conversão da dívida para o meio am
biente"- já dissemos; do O Globo: "Governo 
Lança Decálogo Ambiental", .com dez itens 
especiãis, denominados exatamente de decá
Jogol_no qual se_ destaca_ política ambiental, 
considerada em sua globalidade, entendida 
como uma preocupação planetária. Este seria. 
o primeiro ponto do decálogo. 

"A preocupação ambiental é priori
dade do Governo; substitui conceito de 
desenvolvimento a qualquer preço por 
uma estratégia de ecodesenvolvimento." 

O· jOffial fez ain.da questão de div.Ulgar os 
dez pontos fundamentais da política do Go
verno com referência ao meio ambierite~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, conforme 
noticia a Folha de S. Paulo, em sua edição 
de 17 do mês passado, "17 das maiores orga
nizações ambientalista!' dos EstildQs Unidos 
e 40 da Europa-- lançaram, quarta~feira! em 
Washington, uma campanha mundial para 
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pressionar os sete países mais industrializados 
a adotarem "mudanças fundamentais no de· 
senvolvimento econômico internacional" na 
conferência de cúpula de Houston, no Texas, 
Estados Unidos, em julho". 

Encaminham essas organizações o "Pro· 
jeto de Responsabilidade Ambiental" aos Es
tados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, 
França, Canadá e Itália, através do qual pe· 
dem o cumprimento das resoluções da confe· 
rência de cúpula, realizada o ano passado 
em Paris. 

Nessa conferência, os líderes desses países 
assinaram a Declaração de Paris, em quere
conhecem a necessidade de definirem "Polí
ticas ambientais que promovam um desenvol
vimento económico mundial eqüitativo, a 
longo prazo, sem resíduos de poluição para 
as gerações futuras'~L 

Os ambientalistas requerem, então, que a 
Declaração de Paris seja convertida em pro· 
gramas concretos. -

O Projeto de Responsabilidade Ambien
tal, traça um roteiro para a reforma global. 
b "amplo e problemático", além de sinalizar 
as inclinações da opinfão pública ilustrada do 
19 mundo para os anos vindouros. 

Constata, outrossim, que no mundo inteiro 
é reconhecida a deterioração global do am
biente. E afirma que é _chegada a hora de 
se promover "uma mudança fundamental em 
nossa maneira de pensar a defesa e desenvot: 
vimento económico mundial'', 

Segundo o mencionado projeto, "o desafio 
ambiental repousa, primeiro e sobretudo, nos 
líderes dos sete países mais industrializados 
que são responsáveis pela maior parte da po
luição mundial e que controlam a maior parte 
dos investimentos mundiais". Em decorrên
cia, "pede a eliminação de empréstimos e 
subsídios que contribuam para o desgaste de 
ecossistemas fundamentais, corno florestas, 
tell'aS úmidas, bancos de coral e a Antártica". 

Propõe ainda o projeto "uma redução ime
diata, até o ano zooo; de 20% dãs emissões 
de carbono, segundo os níveis de 1988. Pois, 
o carbono é o principal dos gases que dificul· 
tam a dissipação da radiação refletida pela 
Terra, elevando a sua temperatura", ocasío
nando o denominado efeito e-stufa. 

Propõe, outrossim, o documento;_ ·~a sus
pensão, até o ano 2000,_~_e todo o despejo 
de.substâncias tóxiCas e rejeitaS, não trata
dos, em oceanos e mares e eXOrta Os países 
mais industrializados a se çomprometerem 
com o objetivo mundial de estabilizar a popu~ 
lação mundial em 8 bilhões de pessoas". 

Em síntese, o Projeto de Responsabilidade 
Ambiental apresenta as seguintes propostas 
ambientais para uma reforma do planeta: 

1. Clima- Reduzir a emissão de dióxido 
de carbono na atmosfera em 20%, segundo 
os níveis de 1988, até_ o ano2000- - · 

Incrementar, substancialmente, políticas 
de conse!Yação de energia e promover o uso 
internacional de energias renováveis. 

2. Biodiversidade - Eliminar todos os 
empréstimos e subsídios q\le contribuam à 
perda de ecossistemas fundamentais e de di
versidade genética. 

3.- Dívi_da_~ Eliminar o fluxo de capital, 
de US$ 50 bilhões por ano, dos países em 
desenvolvimento para os países industriali-
zados. -

4. Popidação-:_ Apoiar, técnica e finan· 
ceiramente, o objetivo de estabilizar a popu
lação mundial em 8 bilhões d_e pessoas. 
_ 5, Oceano- Suspender, até o ano 2000, 

todo o despejo de substâncias tóxicas e rejei
tas não tratados nos oceanos. 

6. _ ~t~ Europeu- Ajudar a recupera
ção ambientai do Leste Europeu gerando be· 
nefícios ambil:~ntaiS ein todo investimento ou 
empréstirilO. -

Na Coriferência de Hollsto.n, o Brasil, cer
tamente, terá assento e deverá levar uma pro
posta cQncreta, que abrangerá os diversos 
ecossistemas do meio ambiente nacional, 
com destaque especial para a Amazónia. 

Além das propostas elencadas no Projeto 
de Re~~~sabiíidade Ambiental, gostaria· 
mos de enfatizar a necessidade de o Brasil 
tratar o assunto sem abdicar de sua soberania 
no trato .d.o problema do desenvolvimento 
responsável. Gostaríamos, outrossim, de su
gerir que o meio ambiente seja tratado de 
man·eira global, via ~e um programa que te
nha como fundamento a legislação constitu· 
cional. 

Existem sugestões que prop6em seja reali
zada uma reformà ambiental de peso com 
a ~egociação da dívida externa. A reforma 
implicaria na redução de 50% nas queimadas 
e no desmatamento na Amazônia em 1990;
na taxação de lucros com o comércio de terras 
na Amazónia;· na demarcação e legaJização 
das terras indígenas e reservas extrativistas, 
na realização do zoneamento _agroecológico 
da Amazónia com a participação de organi· 
zações nã"o g:o·vernamentais na preservação 
do que resta da Mata Atlântica; no controle 
do desmatarnento nas cabeceiras de rios no 
Pantanal. . _ 

Estas sugestões foram apresentadas â con· 
sideração do Br.asil, pela Advogada Barbara 
Bramble da Federação Nacional da Vida Sel
vagem, dos Estados UnidOs, a~quaf lelnbra 
que o próprio governo americano dispõe de 
meios para pressionar os bancos privados a 
aceitarem a redução da dívida. $ que 6 Con
gresso am.eticano aprovou, no ano passado, 
um ato que obriga o Departamento de Estado 
a apoiar o desenvolvimento sustentável e a 
pre_~ervação ambiental nªs negociações do 
Plano Brady para a redução da dívida ~xterna 
dos países credores. - - -

Essas sugestões, nós as trazemos ao co:nhe· 
cimemo deste Plenário pela simples razão -de 
concordarmos com as mesmas e considerar
mos pertinentes e possíveis de serem acatadas 
pelo governo. 

Aguardamos que a representação do Bra~ 
sil,na Conferência de Houston, leve real
mente proposições concretas para fins de ne·_ 
gociação no que concerne à preservação da 
floresta Amazónica e a cobrança junto aos 
governos d~s grandes potências para que po
nham fim à poluição do meio ambiente glo· 
bal. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corré'a. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA (PDT- DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, corno é do conhecimento geral, o Brasil, 
ao longo dos últimos anos, tem sido objeto 
de severas críticas, tanto no que diz respeito 
ao trato da questão ambiental como no parti· 
cular do relacionamento com as populações 
indígenas. 

O fato é de suma graVidade no plano inter
nacional, pois coloca o nosso País na penna
nente condição de réu perante a comunidade 
das nações. 

Entendemos que, no mundo moderno, tu· 
do aquilo que se refere aos direitos humanos 
e à ecologia transcende as fronteiras nacio
nais dos países. De fato, não há como negar 
que tais temas, pela sua importânCia intríri
seca e relevância para o futuro na humani
dade, constituem preocupação permanente · 
de todos os poyos. _____ _ 

Assim é que, na qualidade de titular de 
mandato eletivo, sentimo-nos nõ -dever de 
a dotar as providências ao nosso -alcance toda 
vez que graves denúncias chegam ao nosso 
conhecimento nestes dois campos. 

Procedendo desta forma, estamos não só 
a contribuir para a realização da justiça e 
da paz, mas também _a colaborar no sentido 
d~ evidenciar que o Brasil e as suas institui
ções. democráticas envidam as ações devidas 
quando necessário. 

São razões de tal ordem que nos levam 
a trazer ao conhecimento deste Plenário de
núncia formulada pela Associação da União 
da Comunidade Indígena do rio Tiquiá, dan
do conta de que " ... no dia 9 de maio de 
1990, ocorreu- uma operãçâO do Comando 
Militar da Am!,!Zônia na Colónia Indígena Mi· 
neral III ou Area indígena Pari-Cachoeira 
UI. .. ", área esta definida como. colónia indí
gena pela Portaria Interministerial n~ 12 de 
26-1-88, homologada pelo Decreto n~ 98.439, 
de 23·1F89. Segundo consta, " ... nesta ope
ração os militares expulsaram 123 índios do 
grupo T~kano ... ''com a agravan.te de terem, 
no dia sllbseqüente, sido forçados a " ... reco
lher os seus pertences e se retirar, porque 
logo as barracas foram incendiadas ... " bem 
a~sim.,tudo o que nelas se encontrava e, ain· 
da, a" ... farmácia ... com tudo dentro". Rela
ta-se ainda ter Q chefe militar, responsável 
pela operação, declarado " ... aos indígenas 
que a área não era reserva indígena e sim 
área de segurança nacional ... " por encon
trar-se a 20 quilômetros da fronteira da Co
lômbia. 

Segundoa autoridade militar, " ... o puro 
dCJ: g~rimpo estava s_endo vendido para a Co· 
Iômb1a ... ";fato este caracterizado como" ..• 
cci:ntr_abandO de minériós ... "e '?3-paz de justi
ficar a sUSpensão definítiva das atividades ga~ 
rimpeiras. Ademais, foram as populações 
afetadas impedidas de se comunicar com a 
Funai sob alegação de que o órgão não estava 
habilitado a mandar " ... qualquer tipo de or
dem ... "e ainda porque " ... não prestava 
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Com estes eventos " ... os indígenas consi
deram-se expulsos 'da área sem direito a nada 
mediante a ordem servera do governo". 

Sr. Presidente, e Srs. Senadores, Os índios 
Tukanos que habitavam a colónia atacada, 
na região denominada Cara de Cachorro, têm 
demonstrado, historicamente, disposição de 
luta por sua sobrevivência- física e CUltural. 
Históricas também são as invasóes sofridas 
por esse povo em sua terras. Terra fértil em 
ouro, aguça a cobiça de garimpeiros e minera
dores. Contra obstáculos poderosos, entre os 
quaís as grandes distâncias entre os diferentes 
grupos, os Tukanos conseguiram unificar a 
defesa dos interesses de suas diversas comuni
dades em tomo da Associação, que negociou 
com as autoridades brasileiras a demarcação 
de suas terras e obteve reconhecimento da 
Colónia Indígena através dos Decretos Presi~ 
denciais n~ 98.437, 98.438, 98.439, e 98.440, 
de novembro de 1989. 

O povo Tukano sempre pautou sua condu~ 
ta pelo espírito de colaboraçã-o com o Gover· 
no, inclusive como Projeto Calha Norte. Este 
fato, aliado à aceitação- de que suas terras 
fossem demarcadas não sob a forma de reser~ 
va, mas de colônia indígena, suscitou críticas 
de outros povos e de entidades que defendem 
os interesses dos índios. Em seus documen~ 
tos, reiteradamente afirmam que o Comando 
?vfilitar da Amazónia e a FUNAI conhecem
nos o suficiente para saberem que são desca
bidas as acusações imputadas. Esses fatos tor
nam a alegada ação de guerra e os-ma-us tratos 
denunciados ainda mais revoltantes para eles. 

É oportuno lembrar que inscrevemos na 
Constituição de 1988, não sem muito esforço 
contra grandes resist~ncias, o direito inalie
nável dos índios sobre as terras que ocupam. 
Dispõe o art. 231: "São reconhecidoS aos Úl· 
dios sua organização social, costumes; lín
guas, crenças e tradições e os 9ireitos. originá~ 
rios sobré as terras que tradicionalmente ocu
pam, competindo à União demarcá-la, prote
ger e fazer respeitar todos os seus bens". 

O § s~ do mesmo artigo, por sua: vez, é 
claro quanto aos procedimentos para remo
ção de grupos indígenas: .. É vedada a remo
ção dos grupos indígenas de suas terras, sal
vo, ad referendum do Congresso Nacional, 
em caso de catástrofe ou epidemia que ponha 
em risco sua população, ou no interesse da 
soberania do País, após deliberação do Con
gresso Nacional, ~arantido em qualquer hipó
tese, o retorno Imediato logo que cesse o 
risco". 

A serem verdadeiras as denúncias, portan
to, não só uma comunidade indígena foi agre
dida, como o próprio CongreSso Nacional foi 
desacatado em sua autoridade. Mais uma vez 
estaríamos diante de pressões que insistem 
em passar por cima da Constituição, uma ten
tativa primária de manter bolsões de poder 
discriciOnârio e autori"tário. Devemos de
monstrar que, a cada evidência de comporta
mento inconstitucional, o Congresso reagirá, 
pois nada é tão urgente para afirmação da 
cidadania brasileira quanto fazer valer a lei, 
em qualquer circunstância, eSpecialmente se 
os atingidos pela arbitrariedade forem os seg-

mentos mais frágeis- da pOpul~ÇãO como é 
o caso dos povos indígenas. 

Uma coincidência relacionaâa à denúncia 
sobre o caso dos Tukanos nos chama particu
larmente a atenção. No mesmo dia 29 de 
maio, quando recebemos em nosso Gabinete 
a visita de representantes indígenas, o jornal 
Folha de S. PaUlo publicava matéria referente 
ao documento "Estrutura do Poder Nacional 
para o Ano 2001", elaborado pela Escola Su
perior de Guerra. Tal documento afírma que 
o Estado "pode chegar ao recurs·o extremo 
da guerra" para superar os obstáculos que 
dificultem ou impeçam a_ conquista dos "obje
tivos nacionais permanentes". São conside
rados alvos passíveis dessa ação· extrema o 
contrabando, o narcotráfico e as- organiza
ções não-governamentais indigenistas e pre
servacionistas. 

Será a invasão das terras dos Tukanos já 
um arremedo dessa concepção; nó mínimo 
assustadora pela facilidade e primarismo com 
que nivela banditismo e a:ção indigenista e 
preserva:cionis~a? Embora não "tenha sido ex
pr~ssarnente mencionadas na matéria as co
munidades iildígenas, manifestamos o temor 
de que as considerações emitidas, vazadas 
em conceitos ,da anacrónica ideologia da.se
gurança nacional, firmem uma espécie de ju
risprudência à margem da lei que venha a 
incluir atentados contra os direitos dos índios. 

Pois atentado é, ~rtamente, o que terá 
acontecido na Cara de Cachorro. A Colónia 
Pari-Chachoeira III, bem como as florestas 
nacionais que dela Jazem parte, situa-se ein 
região de fronteira·com·a Colômbia. Serviria 
isto de argumento para a prática da violência 
que ·ora repudiamos-? 

O supOsto argumento justificador da inva
são seria um relacionamento entre Outra tri~ 
bo, denominada Maku, e cidadãos estran
geiros, envolve'ndo negócios coin oUro, armas 
de fogo, bebidas alcoólicas e lenocínio. Duas 
obs_ervações cabem a respeito. Em primeiro 
lugar, é preciso que as autoridades executivas 
se çon.scientizem de que o ordenamento jurí
dico reconhece ao~ índios a inimput_abilidade 
penal, e isto por razões óbvias. Assim sendo, 
é necessário, de uma vez por todas, que os 
agentes federais compreendam os limites que 
a legislação lhes impõe na eventualidade do 
cometimento de fato típico por índios. Em 
segund9lugax, é neçessário. t~r a devida cau
tela para não encetar ações repressivas indis
cr_?nmadas contra tos;!as as tribos que habitam 
uma determinada região pelo simples fato da 
ocorrência de um ilícito em determinada co
munidade. 

_Há_ _notícia de telex do Superintendente da 
Funai solicitando providências para a apura
ção da denúncia de que, liderados por Cláu
dio Barreto. e_ Benedito Machado, índios Ma
ku e Tukano estariam introduzindo garim
peiros brasileiros e colombianos na área de
marcada, "com graves danos para a ecologia 
e ame3:ças à segurança da fronteira". 

Não se sabe até o presente o resultado da 
diligência solicitada pela Funai. 

Documento da Associação da União da 
Comunidade Indígena do Rio Tíquié, entre
tanto, assegura que os indígenas, nominal-

mente citados, absolutamente não pratica
ram tais atos. No caso particular do Sr. Cláu· 
diõ Barreto, trata-se de índio que se encontra 
em Manaus, desde novembro de 1989, em 
condições precárias de saúde, acometido de 
tuberculose óssea em fase final. 

Ademais, reclamam os indígenas da forma 
como foram tratados pelo coronel comandan
te da invasão. Afirma ter sido sua liderança 
desrespeitada e humilhada, além de to_dos te
rem sido ofendidos e impedidos de u.tilizar 
o radio-transmissor da comunidade. Essas re
clamações precisam ser objeto de rigorosa 
investigação. - -

A serem verdadeiros os fatos denunciados, 
o dia 9 de maio de 1990, com a invasão da 
colónia indígena do Pari-Cachoeira III e a 
humilhação sofrida pelo povo Tukano, deve 
tornar-se os marco de luta contra as aç6es 
arbitrárias ímpostas aos índios brasileiroS. 

Por certo, a- âefésa daS frooteiris,- o com~ 
bate ao narcotráfico e ao Contrabando das 
nossas riquezas minerais exigem ações gover
namentais enérgicas· e urgentes. Não pode
mos, porém, compactuar com atitudes vio
lentas que atentem contra os direitos funda
mentais e constitucionais dos brasileiros. 

O Sr. MáriO Maia - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. MAURÍCHJCORRÊA '-- Com todo 
o prazer, nobre Senador. 

0-Sr. Mário Maia- Nobre Senador M~u
rício" Corrêa, V. Ex~ está enfocando assunto 
de grave compreensão para a consciência ju
rídica e política nacioual. Em verdade. os 
índios, neste século XX, ainda estão sendo 
tratados como se animais fossem. Costumo 
dizer, em ambientes de discussão de meio 
ambiente, que, quando se trata das tribo5 
iridígenas, precisamos modificar a nossa men
talidade, a nossa cultura européia, em relação 
aos nativos americanos. E começaria essa 
modificação com a História do Brasil nos ali
cerces primários, quando lá é inoculado, e 
aínda hoje o é, uma noção de que o índio 
é um animal da floresta. Defendo a tese de 
que se- deveria modifiCar inicialmente a Histó· 
ria do Brasil, mudando o verbo descobrir pa
ra o verbo invadir. Em 1494, Cristóvão Co
lombo i_gvadiu a América; no anô de 1500, 
Pedro Alvares Cabral invadiu o Brasil. Aí 
começa a História, quando invadiram e não 
quando descobriram, porque descobrir é uma 
~aneira de minimizar ~_força invasora de 
conquista dos europeus naquela época. Te
mos ainda muito arraigada em nós mesmos 
aquela noção que trazemos dos bancos esco
lares, de que, ao penetrarmos no seio da 
floresta, assaltam-nos três espécies de medo: 
medo de cobra, medo de onça e medo de 
(ndio, como se o índio, a cobra e a onça fos
sem animais hostis à penetração do branco. 
Temos que nos esforçar muito, ainda no atual 
momento, para desde os bancos escolares, 
modificar essa mentalidade históricã. da nossa 
cultura em relação ao nativo, a fim de que 
realmente o índio venha a ser tratado como 
um iguaL 
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O SR. MAURÍCIO CORRÊA - V. Ex• 
adensa esse rápido pronunciamento com a 
sua experiência de ecologista. Senador Mário 
Maia, aqui no Senado, todos sabem que V. 
Ex' tem sido um dos baluartes na defe:;a da 
ecologia. Acreano que é, representa este-Es
tado com altivez,- sendo um espadachim na 
defesa das nossas florestas, um preservado· 
nista que um dia há de ser compreendido 
pelo Movimento Verde, através de todas 
as manifestações que procuram fazer com que 
aquilo que é nosso, em termos de ecologia, 
seja defendido, para que, amanhã ou depois, 
não sejamos acusados_ de irresponsáveis pe
rante o concerto das demais nações. Agra· 
deço a V. Ex• o aparte. 

Continuando, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: não podemos ficar assistindo, passiva
mente, à morte lenta das nossas comunidades 
!nd~gena~ sob as mais diversas e esdrúxulas 
JUStificativas. 

A história Yanomami, dentrl! outras, é 
exemplo atual do descaso com que a socie
dade envolvente c as autoridades constituídas 
cratam a questáo que configura verdadeiro 
genocídio, pela rapidez com que o povo-eStá 
sens:}o dizimado. 

Alguns setores do Governo brasileiro acu
sam organizações nacionais que lutam pela 
observância dos direitos indígenas· e pela pre
servação ecológica_ da região, dç t~Jativa de 
internacionalizar a Amazônia, ou de mobi
lizar a opinião pública mundial contra oBra
sil. Fatos como o de que nos ocupamos não 
podem, honestamente, contribuir para que 
o nosso País tenha imagem positiva junto à 
opinião pública estrangeira. 

Neste ponto é lícito perguntar: onde está 
a Funai? Criada com a finalidade precfpua 
de se constituir em ór~ão governamental de
fensor dos interesses mdígenas, a entidade 
tem pautado suas açóes pela omissão, pela 
negligência e pela falta de seriedade. Durante 
o desenvolvimento dos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, cientes aa abso
luta ineficácia do órgão e ante a necessidade 
de se proteger os direitos indígenas, inscre
veram os Constituintes na Lei Maior o seguin-
te preceito: - · 

"Art~ 232. Os índios, suas comuni
dades e organizações são partes legítimas 
para ingressar em jufzo em defesa de 
seus direitos e interesses.., intervindo o 
Ministério Público em todos os atas do 
processo." 

Esta foi, Sr. Presidente, Srs. Senado;;;, 
a alternativa encontrada para impedir a proli
feração dos atos de violência, em suas diver
sas formas. praticados contra os índios. Du
rante a realização da Assembléia Nacional 
Constituinte, aqui vieram os índios e suas 
associaçdes representativas, "deixando regis
tradas suas presenças pela participação efc
tiva e vigorosa nas discussões, nos discursos 
em plenário, nos levantamentos de dados e 
elaboração de relatórios, riqueza de subsídios 
que nunca poderemos deixar de agradecer, 
por nos favorecer a concretização do conheci
mento a respeito do seu modo de viver e 
de lutar pela sua sobrevivência. 

A vísita ao-senadO-Fede(al dos dois repre
sentante.s do povo Tucano no último dia 29, 
e os fatos apontados nos documentos trazidos 
à colação, dão-nos a dimensão de nossa res
ponsabilidade. Nesta hora, temos que ter cla
ro__qual é a nossa verdadeira função neste 
Parlamento. Como representantes legítimos 
do povo brasileiro, porque eleitos pelo voto 
popular, temos por dever, primeiro, preser-

- ":~~ ~~~ di,reitos humanos fundamentais, por 
ser este·o princípio informador da ordem de~ 
mocrática restaurada. 

Sem participar desta luta~ seremos, sem 
d~úy_ida, cúmp!ices das. injustiças e do geno
Cidto progressiVo _e crescente das sociedades 
indígenaS, e só nos restará concordar com 
os Tucanos quando afirmam, no final do do
cumento intitulado "Relatório dos Fatos 
Ocorridos na Área Indígena Pari-Cachoeira 
ar: 

1'É isso que está acontecendo num País 
chamado Jirasil, País democrático, País 
sem tacismo e o maior País católico do 
mundo. Não se sabe se a ecologia sobre
viverá, porque o índio está no final do 
seu extermínio." 

Sr .. Presidente, Srs. Senadores, na verdade 
a ação comandada por esse coronel foi violen
ta, fez evacuar daquela região, considerada 
área indígena, 123 Indlos que lâ se encontra· 
vãin. Foram sumariamente retirados de lá. 
Urge, portanto, tomemos alguma providên· 
cia. -

Tendo CIIJ. vista a gravidade dos fatos sobre 
os quaiS acabamos de discorrer, estamos en· 
camirihando à Mesa, neste momento, req ue
rirnentos de informação a serem enviados aos 
Srs. Ministros de Estado do Exército e da 
Justiça, bem cOmo indicação para que a Co
missão __ de _Constituição, Justiça e Cidadania, 
na forma regimental, estude a matéria e, se 
ior o caso, proponha medidas que se façam 
necessárias para evitar novas ocorrências do 
gênero. · · 

Sr. Presidente, no finai, acrecento matéria 
que saiu"-·anteontem ria "FOlha de S. Paulo, 
in verbis: 

ÍNDIOS PEDEM OURO AO EXÉRCITO 
POR INVASÃO . 

GUTEMBERG DE SOUZA 
- ba sUcursal de Brasi1ia 

A comunidade dos índios Tukano, que 
vive no Município de S~_o_ Gabriel da Ca~ 
c1ioeú:~· (AM), perto da fronteira com 
a Colómbia, reclama do Exército o paga
mento de 43,2k& de ouro (o equivalente· 

a Cr$ 41 milhões) como indenização por 
estragos feitos em seu território. se·gun
do os índios, uma patrulha do Comando 
Militar da Amazônia invadiu no dia 9 
de maio a área indígena Pari-Cachoeira 
3, onde existe um garimpo, destruindo 
o acampamento e todo o material usado 
na e:xtr.ªção de ouro. Os 123 índios que 
trabalhavam no local foram expulsos .. 

Segudo o Exército, a operaçáo ocor· 
reu fora da área indígena para reprimir 
contrabandistas brasileiros e venezuela
nos. ·u Subprocur.ador-Geral da Repú-

blica, Cláudio Fontelle:s, 43, diz que hou-
ve um erro gcográfic_o. , 

A Procuradoria-Geral da República 
recebeu em Brasilia a informação de que 
os militares teriam sido incuffibi"dos- de 
eXpulsar garimpeiros colombianos da 
serra da Traíra, ao sul de Pari-Cachoeira 
3. Quinta-feira, Fonte11es enviou ao Mi
nistério do Exército um ofício apontando 
o "lamentável engano" e pedindo que 
o garimpo de Pari-Chachoeira 3 seja de
volvido aos índios. 

A área indígena Pari-Cachoeita 3, de 
11.134 hectares, foi homologada pelo 
Decreto n~98.439, de novtúnbrO último. 
O território é usado como gari~_po_pelos 
4.200 índios que vivem em Pari-Cachoei
ra 1 e 2, diz Álvaro Tucano, 36, um dos 
líderes da tribo. 

Segundo '? Centro de Comunica.çáo 
Sociãl do E"ército (Cecomsex), o acam
pamento destruído ficava fora de Pari
Cachoeira 3, num local já explorado pela 
Paranapanema S/ A. Os contrabandistas 
fugiram, diz o Cecomsex. 

Só na quarta-feira, 21 dias após o epi
sódio, o superintendente da Funai em 
Manaus, viajou ã região para saber o 
que aconteceu. Em Brastlia, o Superin
tendente .de Assuntos Fundiários da Fu
nai, Sigfrido Graziano, 56, diz que o ór· 
gão não teve participação no caso. Se· 
gundo ele, a garimpagem em terra indí
gena, desde que feita pelos próprios ín
dios, é legal. 

Foi e:xatamente isso que oc01:reu, Sr. Presi
dente, uma violação inominável. Diante dis
to, vou endereçar à Mesa do Senado requeri
mentos, para serem oportunamente I~ dos e 
sejam expedidos ofícios às devid-as autorida
des. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
· · Nego 

Na conformidade do que faculta o art. 
215, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal~ e tendq_e(O Yist.a o pro· 
nundamerito por mim proferido na ses
são do Senado realizada. em 8-6-90, re
queiro Sejam solicitadas ao Sr. Ministro 
de Estado do Exército as seguintes infor· 
mações: 

1) O Millistéi"io.do Exérciio.deiermi
nou a realização de operação militar, em 
9-5·90, na região destinada aos índios 
Tukanos e denominada "Colônia Indí

gena Mineral III" ou "Área Indígena Pa
ri-Cac_hoeira III"? 

2) Caso afirmativo: . . , 
a) que razões justificaram a opera

ção?; 
b) com que propósito foi levada a efei

to?· 
~) quem deu a ordem competente?; 
d) quais os fundamentos legais da 

ação?; 
e) onde estão atualmente as popula

ções afetadas?; 
t) existe ainda atívidade de garimpa

gem na área?; 
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g) houve danificação de bCns perten
centes a comunidade?; 

h) houve algum tipo de resistência à 
intervenção? 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
N• 90 

Na conformidade do que faculta o art. 
215, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, e tendo em vista o pro
nunciamento por mim proferido na ses
são do Senado realizada em 8-6-90, re
queiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro 
de Estado da Justiça as seguintes illfor-
mações:._ _ _ _ 

1) Quais as providências adotadas. no 
âmbito do Ministério da Justiça, em face 
da grave denúncia constante do e~pe· 
diente encaminhado, em 29-5-90, pela 
Ass.Qciãção da União da Comunida_de I_n
dígena do Rio Tiquié ao Sr. Ministro 
de Estado da Justiça? 

2) Tendo em vista as denúncias rece
bidas pela FUNAI relativas à inv~ão 
da Colônia Indígena Mineral III ou Area 
Indígena Pari-CaChoeira III, objeto do 
telex datado de 9-5-90 da presidência do 
órgão, quais.os·ratos efeavamerife apu
rados bem como as providências ado
tadas_? 

E, finalmente, Sr. Presidente, uma indica
ção que faço à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania: 

INDICAÇÃO N" 90 

De acordo com o que faculta o art. 
224 do Regimento Interno, formulo a 
presente indicação, a fim de que a Co
missão de Constituição, Justiça e Cida
dania estude e adoce as providências ca
bíveis com relação à denúncia de invasão 
da Colônia Indígena Mineral III ou Pari
Cachodra III e objeto de discurso por 
mim proferido na sessão do Senado Fe
deral de 8-6-90, devendo, se for o caso, 
ser formulada proposição legislativa, a 
fim de evitar que ocorrências da natureza 
daquelas que foram denunciadas voltem 
a se repetir. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu_deBousa} 
-Os três requerimentos do nobre Senador 
Maurício Corrêa, de alta oportunidade, em 
função dos problemas indígenas e do meio 
ambiente, serão regimentalmente submeti
dos à consideração da Mesa. 

Concedo a palavra ao próximo orador ins
crito, o nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, convidado pela 
Assembléia Legislativa da Bahia para parti· 
cipar de uma Sessã:o Especial comemorativa 
da abertura do D"ia Mundial do Meio Am
biente", em companhia do eminente Profes· 
sor José Silveira, encontrava-me em Salvador 
no dia 5 do corrente, quando fui surpreen
dido, nas primeiras horas da manhã, por um 

telefonema do meu caro amigo Ângelo Cal
mon-ae-sã.-cOrii a írirausta notícia que entris· 
teceu o País, enlutou a Bahia e comoveu a 
todos nós. 

Não tive a ~ortun-idade, na terça-feira, 
de me -associar aos sentiriiê.iliõs dos Colegas 
do Senado, que participaram da movimen
tada sessão daquele dia, em que, ao início 
da sessão, seriam suspensos os trabalhos por 
motivo de lutii_o[icíal, mas todos aqui que
riam externar os seus pesares e os séus senti-
mentos. _ . . .. 

Somente, hoje, Sr. Presidente, mas refeito 
da emoção e da profunda tristeza de que fui 
atingido pela notícia do acontecimento e do 
meu retorno dia 6, de Salvador, onde estive 
na companhia de tanta gente, conhecida e 
de desconhecida, de tantos amigos, colegas 
desta Casa e da Câmara dos Deputados, ocu
po esta tribuna para falar um pouco da minha 
amizade e das saudades que sinto do meu 
queridfssimo amigo, companheiro de longos 
anos-,- da pessoa que se tornou um dos meus 
confidentes e conselheiros coisa _que está fi
cando cada vez mais difícil hoje em dia, sem
pre o considere! um paradigma, um exemplo 
de discernimento, conhecimento das coisas 
e imparcial serenidade.~ 

O Sr. Mauro Benevides_- Permite-me 
y. Ex' um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Pois 
não. Ouço, o aparte de V. Ex~, eminente 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador 
Lourival Baptista, V. Ex• renova, neste ins
tante, a nossa emoção sempre presente nesta 
Casa, desde a última segunda-feira, quando 
chegou a notícia do desaparecimento do ex
traordinário homem público e Senador pa
drão que foi Luiz Viana Filho. Naquela oca
sião, ocupando a tribuna do Senado corno 
Líder do PMDB em exercício, tive oportu
nidade de enaltecer as virtudes excepcionais 
que ornaram a personalidade inconfundível, 
inolvidável mesmo, de Luiz Viana Filho o 
Parlamento íntegro, o homem de caráter ada
mantino, o cidadão de vida ilibada_ que pontí· 
ficou no cenário público brasileiro durante 
mais de cínqüinta anos de profícua e fecunda 
atividade em favor do interesse nacional. No 
instante em que V. Ex~, velho amigo e cornpa
DJ.ieirõ âe- tUiZ Vii:ma Filho, (essalta que o 
elegeu para seu conselheiro nos momentos 
das grandes decisões, n!itiúo toda a minha 
profunda admiração por Luiz Viana Filho, 
que, nesta Casa, tantas e_ seguid-as vezes, pro
curei ouvir para que dele pudesse haurir as 
lições admiráveis que S. Ex~ permanentemen
te nos ministrava com seu tirocfillo e coi:n 
sua experiência notáveis. Portanto, eminente 
Senador Lourival Baptista, V. Ex~. vindo ho
íe a esta tribuna para se reportar às homena
gens póstumas que a Bahia,-compungida, 
prestou a Luiz Viana Filho, desejo, mais uma 
vez, render o preito da minha profunda sau
dade pelo desaparecimento desse Compa
nheiro que tive o privilégio de conhecer ainda 
em 1964, numa amizade, numa estima que 
se consolidaram com a nossa convivência no 

~oqgre~so Nãcional. :eortanto,_partHho da 
emoção de V. Ex·, velho amigo que era de 
Luiz Viana Filho, e acredito que o saudoso 
Senador da Bahia está sendo hoje reveren
ciado pelos contemporâneos e o será, certa
mente, pelas gerações porvindouras. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito 
grato a V. Ex~ também meu querido amigo, 
Senador Mauro Benevides, por seu aparte 
sincero, partido do coração, que muito enri· 
quece este meu pronunciamento de saudade, 
de dor, pelo desaparecimento de um dos 
grandes vultos da politica nacional e nosso 
velho Companheiro, no Senado. 

Sei da admiração que S. Ex~ tinha por 
V. E~ e do seu sentimento quando, de certa 
feita, V. Ex• não retornou ao Senado. Em 
seu aparte, V. Ex~ disse tudo o que eu poderia 
ou que ainda vou dizer a respeito do nosso 
saudoso amigo Luiz Viana. 

O Senado Federal, como é de hábito, Sr. 
Presidente, reserva em sua agenda de traba· 
lhos, uma Sessão Especial de Homenagem 
aos Membros ilustres que deixam para sem
pre o seu convívio. 

Mas gostaria de antecipadamente, ainda 
sob o eco da memorável e sentida sessão da 
terça-feira, de cujo relato tive conhecimento, 
P?is o que foi díto ne~te recinto tanto impres
siOnou quanto emociOnou e da repercussão 
ressoada na .imprensa, ã grande admiração 
e a amizade pura e sincera que dedicava aque
le que se tornou pela sua vida e pelo seu 
exemplo um decano dos que lidam na vida 
pública e dos que têm as grandes preocu
pações de política, de_democracia e de gover
no, dos que buscam os caminhos e as soluções 
que requerem o futuro do nosso País. 

Não falarei dos números e importantes car
gos _que ocupou e da sua vasta e rica, talvez 
a mais vasta e a mais rica, lista de condeco
rações de mais alta hierarquico ordens nacio· 
nais e estrangeiras. Não quero ater-me a ana
lisar a gloriosa trajetória do homem que che
gou aos píncaros da vida pública nacional e 
se alçou aos limites superiores do respeito 
e da dignitude de que se tornou merecedor, 
tendo começado nos idos de 1930 corno um 
estreante jornalista e um aprendiz de política 
que ainda muito jovem, e devido à pressa 
de mudanças, temeridades e destemor, pró
prios da mocidade e_do idealismo dos jovens, 
foi atingido em sua. liberdade pela iepressão, 
por apoiar o movimento constitucionalista de. 
34 e o retorno do País ao Estado de Direito. 

Quero falar aqui da figura humana que era 
el~, filho de um Conselheiro dQ Império, o 
Conselheiro Luiz Viana, que foi também Go
vernador, Senador, Presidt!nte do Tribunal 
de Justiça e PreSidente da Assembléia Esta
dual;- nascido em Paris, criado na alta roda 
da sociedade aristocrática da época, não se 
desvirtuou de s_ua_ vocação popular, do inte· 
resse e das preocupações que tinha pelas ca
rências da população e os destinos do seu 
Estado, tanto que houve tempo em que, por 
exemplo, "visitava, um a um, os seus eleito· 
res, a pé ou a cavalo, no sertão de São José 
do Riacho da Casa Nova, na região do São 
Francisco". 
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Os noticiosos jornais A Tarde, TribiiD.a~ da 
Babia, Jornal da Bahia, Jornal do Brasil, O 
Globo, O Estado de São. Paulo e o Diá_rio 
Popular, publicaram vários artigos, que soli
cito sejam incorporados a este meu pronun
ciamento, alguns deles de autoria dos jornaw 
listas Jorge Calmon, Joaci Góes, Carlos Cas
telo Branco, Tarciso Holanda, July, Samuel 
Celestino, José Fonseca Filho, Thalhes de 
Azevedo, Renato Simões, Jayme Sá Mene
zes, Junot Silveira, Tereza de May<;> ~Patrícia 
Viana Queirós, o que muito bem expressa 
sua vida pública, alguns fatos pitorescos de 
sua longa jornada, e a falta que ele faz como 
cidadão, político e escritor. 

Era um homem de aparéncia austera, sé
rio, discreto, mas profundamente humano, 
fino e educado. Manteve esta aura de huma
nismo e serenidade durante toda a sua vida, 
em todas as ocasiões, por mais difíceis que 
fossem, numa longa e profícua existêJ.lcia, in
teiramente dedicada ao esforço permanente 
de aperfeiçoamento e utilidade, em resigna~ 
das e generosas doses de altrufs~o. 

Chegou aos 82 anos s-em pàder a crença 
no homem e na humanidade, sem perder a 
fé nos ideais que abraçou, contribuindo vigo
rosamente para melhorar tudo em que se em
penhou: a política, a Bahia e a própria Histó· 
ria do Brasil, em seus fatos contemporâneos 
e até na memória de mUitos dos seus maiores 
vultos, sendo por esta particularidade consi
derado por alguns de "Príncipe da Biogra
fia". 

Teve seus ideais inspirados nas raizes de 
nossa nacionalidade e na vida dos grandes 
homens. Desde os bancos escolares até s_eus 
últimos dias·, foi um pesquiSador e um estu~ 
dioso, e por esta razão, tinha opiniões funda
mentadas, e por isto respeitadas. 

Um homem preocupado com ã. busca per
manente da verdade, e com este compromis
so escreveu uma imensa e valiosa obra, já 
amplamente consagrada. 

Luiz Viana, além de um expoente entre 
nós, foi um amigo excepcional, um amigo 
sincero, franco, solidário e confiável. 

A minha amizade e convivência com Luiz 
Viaria remonta ao meu ingresso na política 
há quase meio século. Relembro os tempos 
de Deputado, Governador - ele moderni~ 
zando a Bahia e eu com as ptêõcupaÇões· e 
dificuldades de procurar o melhor e o possível 
para Sergipe, e recordo estes longos anos d_e 
Senado, onde ele sempre me distinguiu com 
a sua confiança, tanto na Presidência, de cuja 
Mesa participei, qoanto na Comissão de Re-
lações Exteriores. _ _ _ -=-- __ _ 

No início de Brastlia, na década df: 60, dis~ 
tantes de nossas famílias, e-3.-indá sujeitos aos 
desconfortos e improvisações da época, mas 
animados com o futuro e o destino desta cida~ 
de, eu, Bilac Pinto, Luiz Viana, Paulo Sara
zate, Antônio Carlos Magalhães, Mendes de 
Morais, Pedro Aleixo, Milton Campos, Erna
ní Sátira, entre outros, nos reuníamos, siste
maticamente, de terça à quinta-feira, às horas 
das refeições, quando, então, discutíamos 

yroblemas de nossas regiões. 

Não lamento a morte de Luiz Viana, ape~ 
nas porque o Brasil perdeu um dos homens 
mais cultos, sérios e experientes que repre
sentava um dos esteios em que se apóiam 
a confiabilidade na política e nos políticos, 
nem porque perdi e perdemos um extraor
dinário e vitorioso aliado e companheiro de 
trabalho e de luta. 

Eu lamento Luiz Viana porque perdi um 
A,w.igo de vida pessoal. Eu, meus filhos e 
Oete. minha mulher, sentimos profundamen~ 
te a sua morte e avaliamos o quanto está 
sofrendo dona Juju, com este desaparecimen
to súbito e inesperado. 

Devo a ele a gratidão pelo meu filho Fran
ciscO, que ele, como se fora um pai, tomou 
aos seus cuidados e encaminhou na vida, fa
zendowo um jovem bem-sucedido e um profis~ 
sional comp~tente e respeitado. 

Eu dizia que ele me roubara o filho, pois, 
quando foi Chefe da Casa Civil do Presidente 
CasteHo Branco, o levou para Oficial de Ga~ 
binete. No Governo da Bahia, foi seu Secre~ 
tário Pªnicular durante todo o período de 
Governo e, dai por diahte, a vida profissional 
do meu filo, bem como a s~o~a amizade, nunca 
ma_is-_se -desvinculou de Luiz Viana. Hoje 
Francisco, que tamJ:Iém esteve conosco em 
Salvador durante o sepultamento, é médico 
em Florianópolis. 

Fomos assíduos fregueses da mesa e da h os~ 
pitalidade do casal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a morte é 
uma destas coisas inexplicáveis e inaceitáveis 
da vida, é um mistério que se tenta raciona
lizar para melhor explicar ou simplificar, 
quando se quer abstrair do plano transcenw 
dental. 

Fiquei comovido ao retornar à Bahia na 
manhã do dia 06. Lá já estava, quando, na 
véSpera, precisei vir a: Brasma para participar 
de uma sessão do Congresso, mesmo sabendo 
que na citada manhã, as 05 horas, pegaria 
o avião que levaria a Salvador a Comitiva 
de Senadores e Deputados que participaria, 
sob a Chefia do Senador Nelson Carrieiro, 
do sepultamento, cujo cortejo, saindo do Pa~ 
lácio da Aclamação, iria ao Campo Santo. 
_No _recinto do histórico Palácio, se obser

vava nã ·fisiconomia dos presentes um senti
mento contagiante de_consternação. A Bahia 
em peso estava ali representada por homens 
do povo, que também enchiam as ruas e ime
diações externas do Palácio;-e figuras mais 
expressivas da sociedade baiana. 

Ali recordei as comemorações dos seus 80 
anos, quando registrei no S~nado aquele 
evento em que muitos se manifestaram em 

_Sll3hQm_enagem. E lembrei-me de uma frase 
do testemunho de_ Jarbas Passarinho, que ci
tava André Maurois: "O aspecto vigoroso 
e apagado pelo tempo dos velhos rochedos 
batidos pelas tempestades". 

Senti, n-0 fundo do meu coração, cada palaw 
vra que ali foi cfita-em Salvador, em homena~ 
gem e despedida a Luiz Vaina, nos diversos 
discursos pronunciados, todos com uma tóni
ca comum o conselhe.Wl; o vitorioso; o erudi~ 
to; e o homem simples, humano e educado; 
o amigo. 

O Senador José lgnácio Ferreira resumiu 
sua personalidade em uma frase lapidar: "Ele 
era ao mesmo tempo espartano e ~teniçnse". 

O Senador Hugo Napoleão falou do amigo 
que foi amigo do seu pai: Falou do político 
e do quanto merecia o descanso dos justos. 

O Senador Roberto Campos afirmou ter 
sido ele o melhor Governador da Bahia. 

Eu tentei fa1ar, mas não consegui concluir 
como gostaria, pelo impedimento das lágriw 
mas e da emoção. 

O Senador Nelson Carneiro, seu velho 
amigo e companheiro de todas as horas, de
clarou o que já era consenso de todos nós 
Parlamentares: .,Ele seria o4ndicado pelo 
Congresso, por unanimidade, para compor 
o Conselho da República". E, também, afir
mou o nosso Presidente, sintetizando magis~ 
tralmente a personalidade de Luiz Viana, rica 
de humanismo, inteligência, generosidade e 
cultura: "Você é aBahia, sempre foi a Bahia, 
e por isto é eterno'~. 

Em vida, pela sua expressiva e valiosa 
obra, fruto de uma inteligência refinada no 
convívio com tantos homens ilustres de nosso 
País, e no trato com as Letras, já era um 
iinortal, com lugar de destaque na História 
do Brasil, para qual se transfere definitiva~ 
mente, ao exemplo, proveito e julgamento 
das gerações futuras. 

Sr. Presidente, esta é a minha palavra de 
saud<1de a uti1 amigo raro que Deus m~ conce~ 
deu e na longa convivência de confiança mú~ 
tua, fortalecida ao longo do tempo e de quem 
sempre contei em horas difíceis - e quem 
não as tem- com apoio e solidaried~de. 

A Dona Juju e familiares reitero ci meu 
mais sentido pesar de um extraordinário 
Companh~iro que muito honrou esta Casa 
e seus Membros. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O-SR. LOURIV AL BAPTISTA: 

A Tarde- Quarta·ieira 6~6-90. 

O ADEUS SEM A COR PARTIDÁRIA 

A morte do senador Luiz Viana Filho co
moveu a política nacional, mas, particular· 
mente na Bahia, entristeceu políticos à es
querda e à direita que CI1_1zaram seu caminho. 
Do ex~mínistro Antônio Carlos Magalhães, 
de quem o senador se afastou em 86 para 
compor a aliança que elegeu Waldir Pires, 
ao deputado federal Chico Pinto, um adver
sário de muitos anos, não faltaram palavras 
destacando o grande afeto que Luiz Viana 
Filho dedicava a todos. 

Por isso, foi ampla a diversidade de políti
cos que foram ao Aeroporto Dois de Julho, 
desde às 12 horas, esperar a chegada do corpo 
do senador, enquanto a Câmara Municipal 
de Salvador e a Assembléia Legislativa da 
Bahia cancelavam suas sessões para que seus 
membros pudessem acompanhar as homena~ 
gens ao político desaparecido. O secretário 
estadual da Justiça, Marcelo Duarte, lem ~ 
brou que o principal traço da personalidade 
do senador era o afeto. 
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''Ele sabia distinguir o aspecto político do 
pessoal, por isso não fazia inimigos··, afirmou 
Duarte, que foi deputado estadual de oposi
ção â época em que Luiz Viana governou 
a Bahia. "Quando fui preso, em 68, ele foi 
me visitar, em pleno regime mititar, e quando 
fui solto, recebi outra visita, na minha casa 
de veraneio", disse._ Duarte destacou que 
Viana Filho "era a memória política viva da 
Bahia .. , lembrando que, além de filho de go
vernador, o senador foi repórter político do 
jornal A TARDE, antes de eleger-se depu
tado em 1 Y33. 

O mesmo afeto foi demonstrado pelo ex
ministro Antônio Carlos Magalhães, que, no 
velório no Palácio-da Aclamação, afimou que 
"mesmo em campos adversários,- sempre 
mantive relação de respeito -e tenho sau:aaae 
pela nossa antiga ~onvivência". O deputado 
Chico Pinto, que esteve no aeroporto, dividiu 
sua relação com o senador em duas fases, 
a iniCial, de Luiz Viana como governador c, 
mais tarde, a que tiveram quando se encon
traram no PMDB. "Ele era muito atencioso, 
e, independente de toda a briga que tivemos, 
ele passou a me tratar com grande atenção 
e carinho", contou. Isso culminou, mais re
centemente, com a ida do senador a Feira 
de Santana, no mês passado, quando o grupo 
do deputado se reuniu para se definir sobre 
a sucessão estadual. "Ele _discursou me elo
giando", disse. 

O ex-governador Roberto Santos, também 
presente à chegada do corpo no aeroporto, 
contou que foi através do senador Luiz Viana 
que iniciou-se na vida política, como secte
tário de Governo. Naquela época, o País vivia 
o início do regime militar, e o secretário Mar
celo Duarte contou que o então governador 
Luiz Viana se empenhou pessoalmente para 
evitar cassações políticas na Bahia. Ele lem
bra que, em certo evento, Viana Filho cum
primentou o então deputado Osório Vilas 
Boas, ferrenho oposicionista, e foi censurado 
por um amigo. '"Por que não iria cumpri
mentá-lo? Ele não é meu inimigo", rebateu 
Viana Filho. 

SUCESSORES DESTACAM 
DIGNIDADE 

Governador da Bahia no período de 1967 
a 1971, Luiz Viana Filho deixou reconheci
mento à sua dignidade na palavra dos que 
o sucederam à frente do governo dQ estado. 
Para o ex-miniStro Anfõnio Carlos Maga
lhães, que ocupou o cargo por duas vezes 
(71/75 e79/83), "desapareceu um dos maiores 
vultos da política brasileira". Magalhães res
saltou a relação de respeito que sempre man
teve com o senador. O também ex-gover
nador Roberto Santos (7Sn9) destacou a "ex
traordinária combinação de um grande gos_to 
pela atividade política com uma sólida forma
ção intelectual". 

O Atual governador citou "o exemplo de 
homem público". Para Nilo Coelho, Luiz 
Viana Filho ''deixa uma lacuna muito gran
de''. João Durval Carneiro (83TS7) vê no se
nador as qualidades de um "pQI_ítiço hábil 
que sempre tomou as decisões corretas". 

Durval apontou, também, os relevantes ser
viços prestados por Viana à Bahia. "Ele bus
cou sempre desempenhar as missões que lhe 
foram confiadas com dignidade", destacou 
Durval. O ex-ministro António Carlos Maga
lhães lembrou do político competente. 

Magalhães disse (j_ue Luiz Viana Filho "sa
bia política como poucos'-'. As qualidades do 
político também foram citadas por Roberto 
Santos, que ressaltou a forma como o senador 
era "reverenciado, respeitado". Santos des
tacou a contribuição de Viana ao País. João 
Durval Carneiro reconheceu nele um "dos 
maiores políticos da História d_o B.t:asi_l". Nilo 
Coelho lembrou os conselhos, a tolerência 
e a pregação de unidade de Luiz Viana Filho. 
Para o governador, a lição do senador deve 
estar sempre na mente dos políticos. 

Os quatro _goverf!adores q~e sucederam 
Luiz Viana à frente do estado falá_m dele co
mo um mestre, um homem que el}Sinou_ à 
nova geraçãó •·as artes da política". António 
Carlos Magalhães, por exemplo, recorda "os 
azares da política", que, se os cOlocou "em 
campos adversários", mantiveram entre ele 
e LUiz. Viana o_ respeito e a digni9a~e. Ro
berto Sa-ntos, Nilo Co.dho e Jo<'io D-Urval tam
bém mostraram a importância -do Senador 
para a vida política brasileira. Todos consi
deram o ex-governador um dos maiores vul
tos que a Bahia produziu. 

Jornal do Brasil 
1v caderno quàrta-feira, 6-6-90 

COLUNA DO CASTELLO 
Luís Viana Filho, o 
político e o escritor 

A Bahia culta. e civHizadã teve na: pessoa 
de Luís Viana Filho uma das suas figuras mais 
expressiVas. AliaVa ao caráter firme; mas do
ce e transigente, os donos da inteligência ser
vídos por uma formação exerriP"far. Nestas 
últimas décadas _foi o ROlít~CO mais represen
tativo do espírito baiano na sua mais elevada 
tradição, abrandada por uma visão humanista 
e por uma dose de tolerência nem sempre 
visível entre políticos da sua terra. Tendo 
uma folha de serviços completa no exercício 
da vida pública, e· difícil dizer em que medida 
o político em Luiz Viana superou o escritor, 
o historiador e biógrafo que também muito 
se distinguiu. São dimensões diversas que se 
completavam na personalidade harmoniosa 
que deixou marcas entre seus contemporâ
neos. 

Conheci-o desde a ConStituinte de 1946, 
depUtado de umª bancªd~ rica d_e _yalores in
dividuais, que contava com figufà.s Como Nes
tor Duarte, Aliomar Baleeiro, Aluísio de 
CãfValhO -e outros que atendiam ao comando 
de Otávio Mangabeira ou de Juraci Maga
lhães, conforme a·-verteil.te de que erclm 
oriundos. Renovou seu mandato eleição após 
eleição com os votos da região do São Fran
cisco e de Salvador. Em 1964 O:_ presidente 
Castelo Branco, fasciilando por políticOs de 
corte intelectual, chamou-o para_ ministro
chefe do Gabinete Civil. De lá saiu para o 
governo da Bahia, posto que exerceu com 

elevação e eficiênciiL, tornando-se um dos 
grandes ocupantes ao Palácio da Aclamação, 
do qual terá sido talvez o último habitante. 

No governo, Luís Viana iria surpreender 
não pelo exercício das suas qualidades conhe
cidas mas pela compatibilização delas com 
a visão do administrador. Coube-lhe tocar 
para diante o projeto da implantação do pólo 
industrial de Aratu, cuja efetivação tanto se 
refletiu na modernização -da economia baiana 
e na mudança de mentalidade na sua terra. 
Na capital soube dar asas ao então jovem 
prefeito António Carlos Magalhães para o 
início da grande renovação que iria viabilizar 
o desenvolvimento de uma metrópole iman
tada nas suas velhas colinas que não se abriam 
para os vales que iriam se tornar as grandes 
artérias do progresso urbano. Sobre tudo is
s_q_t o governador elevou o nível da convi
vência intelectual e humana da sua terra real 
(embora tivesse nascido em Paris) Luís Viana 
no governo transmitia a idéia de uma Bahia 
civilizada nos seus padrões de comportamen
to e atualizada fias suas aspirações de crescer 
e afirmar-se. Ele deixou o governo em 1970 
para alcançar o Senado, onde a morte o iria 
encontrar 20 anos depois na plenitude dos 
seus dons. 

Do político e do administrador se falará 
aínda por algum tempo. Seu nome llca no
panteão da Bahia e nos registras da história 
parlamentar do país como o de alguém que 
cumpriu com brilho, correção e eficiência 
suas diversas missões. Mas duradoura será 
porventura a imagem do escritor, do grande 
biógrafo de Rio Branco, de Rui BarboSa, de 
Nabuco, que inovou o gênero dando-lhe nova 
contextura. Para meu gosto destacaria, entre 
seus liyros, a história de -Machado de ASs-is 
contada a partir das suas cartas. Nela reve
lou:se sutil analista é delicado entendedor de 
alma do velho escritor que con~inua sendo 
o padrão a que aspiram os escritores nacio
naís. Luís Viana pagou -o tributo à pessoa 
do presidente Castelo Branco, recompondo
lhe a presença na vida pública com depoi
meqto que será sempre considerado. 

O Senador Luís Viana Filho era também 
uin dos mais antigos rilembros da Academia 
Brasileira, na qual luzia no escalão felizmente 
numeroso dos ilustres oitentões que secun
dam ali os dois- magníficos nov-entõeS- que a 
lideram, Barbosa Lima s·obrinho e Austre
géiilo de Ataíde. 

JOACIGÓES 
ou·aaa-fdiã. 6, de jUnho de .19-90 
Tribuna da Bahia -
Tribuna da Bahia- Quarta-feira 6, de junho 
de 1990 · 

A Luiz Viana Filho, com carinho 

A malsinada notícia apanhou-me em cheio 
na se mi-sonolência das cinco horas da manhã, 
na trajet6ria de rastilho de pólvora com que, 
rapidamente, cobriu o País inteiro; Luiz Via
na Filho morreu! Enquanto buscava inteirar
me dos Oetalhes- que antecederam o baixar 
do pano desta que é uma grande bir)grafia, 
lembrava-me da nossa última_convivência; há 
uma semana, dia 29 de maio, voamos junt?s 
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para B rasflia; a meio caminho da viagem, 
deixa ele sua poltrona e dirige-se ã minha, 
debruçando-se em animada conversa sobre 
temas da atualidade, interrompida, "apenas, 
pelo anúncio da aterrissagem iminente, Com 
o até logo, veio a confirmação do encontro 
para o finarcta tarde, agendado desde a véspe
ra, para analisarmOs, em profundidade, o pa
norama atual da política baiana e brasileira. 

Naquele que veio a ser nosso-último encon
tro, no mesmo gabinete onde por tantas vezes 
partilhei do generoso chá com torradas, ao 
lado da bancada da Bahia, de escritores e 
diplomatas, aprendi mais uma lição que me 
dava o superior talento de Luiz Viaria Filho 
para ver, analisar e interpretar todos os ângu
los de uma questão. E sua lúcida compreen
são dos fatos não claudicava mesmo quando 
o objeto sob exame fosse o seu próprio desti
no político que era, prectsamente, o tema 
de nossa fraternal conversa. 

Invariavelmente cortês com todos que dele 
se acercavam, assinalo como acontetimenfo 
marcante de minha vida as reiteradas e nume
rosas manifestações da genuína amizade que 
nos unia, a ponto de não _sofrerem qualquer 
declínio nem mesmo quando deixei o P:MDB, 
para abraçar o ideário da Social Democracia 
Brasileira. Pois bem; nesse encontro, Luiz 
Viana queria conhecer meu pensamento so
bre o complicado xadrez em que se·vem trans
formando a polftica baiana, para arrematar 
inquirindo-me de minha disposição de vir a 
ocupar a sua vaga na disputa para o Senado 
da República, diante das naturais dificulda
des que ele teria para enfrentar os encargos 
de uma campanha tão exigente de saúde c 
de vitalidade. 

Respondi-lhe, afirmando que sua campa
nha poderia ser feita com a divulgação de 
sua biografia e sobre o testemunho de quan
tos, como eu, deporiam reconhecendo o ex
traordinário níVe1 âe -sua militância operosa 
e responsável. 

Ficamos de retornar o diálogo agora brus
camente cortado. 

Personagem da História, Luiz Viana Fi!ho 
viveu como um sábio que o foi na mais densa 
acepção do termo e nos deixa cercado do 
carinho e da admiração gerais. Seu féretro 
e o elogio à sua obra e à sua vida serão o 
assunto dominante, Bahia e Brasil afora. 

Todos haveremos de concluir que se amor
te é uma fatalidade inelutável é preferível 
que a enfrentemos ainda como senador da 
República, do alto de mais de 82 anos~ exem
plarmente vividos, contemplando uma pro
dução literária a mais exuberante jamais pro
duzida por um brasileiro - ·paral~l~~ent_e 
ao.exercício por meio século de furiçóes públi
cas ininterruptas - e, para concluir o rito 
da prefeição, de repente. 

No convívio com D. Juju, a incomparávef 
companheira de todos os momentos, com o 
filho e seu sucessor Luiz Viana Neto, com 
suas filhas, genros e netos, continuarei i:olti~ 
vando a afeição profunda_ que desenvolvi por 
Luiz Viana Filho, 

Neste momento de pesa:r coletivo, só me 
resta crer que. sábio entre os homens, Luiz 

Viana será co-nselheiro no céu. Pairando so
bre este mar indecifrável de dúvidas, uma 
certeza: passará muito tempo até que eu me 
liberte deste aperto lJ-O coração que não é 
outio :;enão um sentimento de indizível sau
dade. 

A Tarde- Quarta-feira, 6 de junho de 1990 
Brasilia-

Luiz Viana Filho 

José Fonseca Filho 
Há algum tempo, o senador Roberto Cam

pos foi _conversar com ~u colega e compa
nheiro de _longa jorq_adª----de dificuldades no 
governo Castello Branco. Havia completado 
73 anos, ficou um pouco abalado e foi quei
xar-se do peso da idade com seu amigo. Luíz 
Viana Filho, mais velho que Campos, mas 
não deprimido por isso, escutou os lamentos 
do amigo e depois lembrou-lhe um comen
tário de Anatole Ffance sobre a idade. Dizia 
o poeta fran_c~s. lembrado por Luiz Viana 
FHhO,-qUe uma das diferanças da idade avan
çada é que se demora mais tempo para levar 
o cálice à boca. Mas em compensação, tem~se 
menos sede, completou a citação o ex-gover
nad_or e ex-ministro baiano. 

se_ Luiz Viana Filho terá se notabilizado 
mais C_o-riii5 _ijolftico ou intelectual, isso será 
difícil de- afirmar. Possivelmente terá tido 
mais satisfação como homem_ de _cultura, de 
vez que, na política, há outras injunções além 
do simples jogo da inteligência e do saber, 
observado na área cultural. Luiz Viana Filho 
era procurado na política não apenas como 
político, mas como homem de pensamento, 
dotado de _cultura e capaz de satisfazer a cu
riosidade de intelectuais também de alto ní
vel, como o economista Roberto Campos. 

A sabedoria se manifestava em sua ativi
dade política, onde foram destacadas em sua 
atua-çáo a capacidade de conciliação, o equilí
brio e o que Roberto Campos chamou de 
"boa intriga" política, ou seja, as estratégias 
por ele cOncebidas para _atingir os objetivos 
desejados._ Mas isso não retirava do grande 
int_electual a coragem e a capacidade para 
enfrentar as adversidades e violências, mes
mo atuando discr~tamente. Quando gover
nador da Bahia, e tendo servido anterior
mente ao govemo federal autoritário dos mi
litares, soube impor suas idéias e se elas che
gavam ao confronto com os segmentos radi
cais não recuava. Quando governador da Ba
hia enfrentou os segmentos mais radicais do 
estamento militar e não deixou que de"cisões 
lhe fossem impostas de fora, resistindo às for~ 
ças do obscurantÍSFfiO. Por isso não faltou che
fe militar ditatorial q{.le sonhou em remov~-lo 
do poder, mas ·esses episódios são pouco co
nhecidos dos baianos. Luiz Viana filho en
fre_n1ou _mt_Bahia as forças do arbírio a que 
foi acusado de pertencer por ter exercido a 
-clfeifa do gabinete civil do Presidente Cas~ 
tello Branco. 

A obra cultural de Luiz Vianã FHho está 
ao alcance de todos em seus livros que de
monstraram a qualidade ímpar de biógrafo. 
LuiiViailã.~-num determinado sentido, pode 
ser apontado realmente como um dos últimos 

remanescentes de uma categoria de homens 
de privilegiada cultura e intelisência qu~)n
gressavam na política. Coincidentemente, 
outros deles eram igualmente baianos e são 
sempre lembrados pelo mesmo aspecto, co
mo Octávio_Mangabeira, Aliomar Baleeiro 
e outros. Nesse particular é um tipo de polí· 
tico que realmente não mais existe. e uma 
de suas últimas expressões agora é o senador 
Afonso Arinos, Luiz Viana e Arinos são os 
únicos brasileiros eleitos e partfcípes de duas 
assembléías naciortais constituintes, as de 46 
e 86. 

Não é exagero afirmar que eles acompa
nharam bem de perto a decadência da classe 
política brasileira. Hoje, os homens de escola 
não procuram a polttica e a atividade aviltou
se. A paixão pela causa pública foi um dos 
estímulos da vida_ do ex-gove-rnador baiano, 
que jamais abandonou a atividade. Onde terá 
obtido maiores alegrias pessoais, na política 
ou na atividade intelectual, isso somente o 
senador poderia responder a despeito do re
conhec_imento das falhas de um e outro seto
res. 

Até por isso, ao permanecer na atividade 
política, Luiz Viana Filho dignificou-a. Foi 
respeitado pelo valor intelectual e a compe· 
tência política, e foi sem dúvida uma das 
maiores expressões do Brasil nas duas ativi
dades. Um dos maiores exemplos de sua vida 
que pode ser lembrado e que a inteligência 
pode andar de braços dados com a política 
e a cultura não pode ser dissociada da admi
nistração do País. 

A Tarde- Quarta-feira, 6-690. 

JULY 
Bahia perde filho ilustre 

Consternada, a sociedade baiana recebeu, 
ontem, a notícia do passamento do senador 
Luiz Viana Filho, personalidade que encheu 
a Bahia de orgulho, que o teve.como gove-rna
dor, deputado federal, _<ldvogado, escritor, 
jornalista, político versátil, membro da Aca
demia de Letras, um imortal que escreveu 
crónicas memoráveis em A Tarde e revistas 
jurídicas e literárias de todo o País. Con
tista, crítico, historiador, "príncipe dos bió
grafos", um estadista. Homem ameno e gen
til, figura querida nas rodas sociais, onde era 
britànic'd a sua pontualidade; c4~lli de_ caris
ma ·sua presença, e de muitos casos as suas 
conversas, onde se aprendia muito. 

Nascido em Paris, Luiz Viana Filho viveu 
nó Brasil toda a sua vida. Aqui, casou-se com 
Dona Juju, sua companheira amiga, e teve 
seis filhos e muitos netos, que o faziam o 
avô mais coruja do mundo. Recebeu dezenas 
de condecorações Brasil afora, no México, 
Luxemburgo, Argentina, Chile, França, Por
tugal, Bélgica e Üália_ Guardava com especial 
carinho seu título de Governador do Estado 
da Bahia. 

Respeitado pela sua coerênc-ia e educação,
mesmo por seus opositores políticos, foi defi-
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nido pelo deputado João Borges de Figue~ 
rêdo como "o homem mais bem educado no 
Brasil". O conjunto da vida do senador Luiz 
Viana fica gravado como importante marco 
para a Bahia, que ele tanto amou. 

A Tarde- Quarta-feira, 6-6-90 

LUIZ VIANA FILHO 

Samuel Celestino 
O político, o escritor, o ínteleCtual de ex

trema sensibilidade, _enfim, o homem que a 
Bahia hoje sepultará é o último representante 
de uma geração que brindou o estado e o 
País com ativa participação na Vida pública 
durante mais de meio século. Luiz Viana Fi· 
lho obteve o seu primeiro mandato "-os mea
dos dos anos 30 e em 1945, associou-se na 
restauração do regime democrático, inte
grando a Assembléia Nacional Constituinte 
de 46. De elevado refinamento, Luiz Viana 
Filho ocupou quase todos os cargos que um 
político pode almejar: deputado federal, go
vernador, ministro de Estado, presidente do 
Congresso N3.cional, senador. Foi, portanto, 
chefe de dois poderes: Executivo e Legisla
tivo. Seu_ pai, o conselheiro Luiz-Vüma, con
seguiu proeza maior, pois chefiou os três po
deres, já que, além de também governador 
da Bahia, foi presidente do Senado da Bahia 
e do Tribunal de Justiça do Estado. 

Liberal por convicção, o senador Luiz Via
na Filho, que ajudou a derrubar a ditadura 
Vargas, foi, também, um ativo participante 
da conspiração que resultou no golpe de Esta
do de 1964, que acabou desviando-se dos seus 
rumos e objetivos para transmudar-se na dita
dura que recrudesceu a partir do final de 69 
com a edição do Ato Institucional n~ 5. Viana 
Filho foi ministro-chefe da Casa Civil do go
verno Caste1lo Branco e ministro interino da 
Justiça. Assume, logo após, o governo da 
Bahia, para uma gestão que deu especial ên
fase à educação, à saúde e ao desenvolvi
mento. Foi, portanto, governador num dos 
períodos mais duros da nossa história política 
contemporânea e é, no exercício do cargo 
que, embora tenha sido um dos impulsiona
dores do movimento revolucionário, a ele se 
opôs em alguns episódios, permitindo que, 
mais uma vez, aflorassem seus sentimentos 
de liberal e democrata, ao reagir contra os 
excessos. 

Viana Filho não példe, é certo, explicitar, 
como talvez desejasse, o seu descontenta
J:!!.ento contra os rumos autoritários dos go
vernos revolucionários qUe sticeâàa~ a_ Cas
tello Branco, até porque não fazia -o estilo 
quixOtesco. Mas, ao transmitir o governo 
baiano a António Carlos Magalhães, pÍ'odu
ziu, em seu discurso, uma frase que, por si 
só, sintetizaVa a sua angústia, a sua preocu
pação e os difíceis momentos qUe vivenciou 
no Palácio Rio Branco, como governador do 
estado: 

"Em mvitos mónientos do meu governo, 
o melhor Que pude fazer pela Bahia foi ficar 
em silêncio." 

Um político, portanto, que pontilhou pela 
sensatez e pela sabedoria. 

••• 
A Geração- Luiz Viana Filho foi um sábio 

da política. Nasceu no poder e morreu no 
poder. Não convém fazer uma comparação 
de geração política a que pertenceu com a 
que habita, hoje os diversos setores da vida 
pública baiana. Mas fica, para registro dos 
curiosos, alguns nomes, apenas para refle
xão: Simões Filho, Clemente Mariani, Alio
mar Bal~s:jro, Pedro Calmon, Nestor Du_arte, 
Aloísio de Carvalho Filho, Juracy Maga
lllã_es, Octávio Mangabeira, Tacilo Vieira de 
Melei e João Mangabeira. 

••• 
Último Depoimento- Há poucos dias, no 

salão VIP do Aeroporto Dois de Julho, o 
·senador Luiz Viana Filho produziu o que aca
b-ou por ser o seu último depoimento sobre 
a sucessão baiana, em curso. Um depoimento 
que bem atesta o seu estilo de fazer política. 
Quando lhe foi perguntado se achava que 
Antélnio Catlos Magalhães seria candidato 
ao governo, respondeu, incontiáenti, com 
sua enigmática fleuma: 

"Eu acho e não acho", 
Antélnió Carlos também. 

Diário Popular 
são Paulo, quinta-feira, 6-6-90 

DIÁRIO ESPECIAL 
DO LEITOR 

Viana Filho deixará lacuna 

Tarcísio Holanda 

Com· á morte -do historiador e senador baia
no Luís Viana Filho vira-se uma página da 
históiía do Brasil e do Senado. Luís Viana 
era a última personalidade viva de um capí
tulo expressivo na história política brasileira, 
integrãnâo elenco de grandes figuras 'que en
riqueceram a Constituinte de 1946 e a vida 
pública do País. 

Constituiiire _em ~934 e 1~46, Luís Viana 
casava admiravelmente a condição de político 
com a de um íntel~ctual refinado, que não 
apenas escreveu densas biografias de Ruy 
Barbosa, Machado de.Assis, Joaquim Nabu
co, Barão do Rio Branco, como ensaios im
portantes, inclusive o clássico O Negro na 
Bahia, a vida de Eça de Queiroz e uma análise 
de profundidade sóbfe o goverrio Castello 
Biãnc<i, ·aoquarfõl chefe da Casa Civil. 

Lúcido e frio, Luís Viana Filho era capaz 
de fazer brilhantes análises política<; sempre 
recheadas como o seu profundo e sagaz co
nheciirieDio da história do Brasil. Freqüen
temcnte _reunia amigos e uns poucos jorna
listas veterano"S para uma conversa de fim 
de tarde, quando servia chá e torrada em 
seu gabinete. Era uma conversa que nos 
atraía face às observaçóes sempre lúcidas e 
inteligentes do anfitrião. 

Quando era presidente do Senado, um gru
po de jovens repórteres que começavam a 
cobrit a Casa o ouvia. Luís Viana citou Otá
vio Mangabeira para lembrar que, no Brasil, 
a democracia era uma plantinha muito tenra 
que era. preciso regar· constantemente. Um 
repórter cometeu o erro de iitdagar quem 
era OtáviO Mangabeira. Ele o encarou firme, 
virou as costas abruptamente e retirou-se, ex
plicando, depois: 

- Não pode conversar política comigo 
quem não conhece Otávio Mangabeira ... 

Recentemente, conversava-se a respeito 
do estilo de coronel mandão que caracteriza 
o atual governador da Bahia, o fazendeiro 
e empresário Nilo Coelho. Luís Viana procu
rava mostrar que, para um governador ser 
forte, precisa ter aliados fortes. Virando-se 
para o deputado Genebaldo Corrêa disse: "O 
rei forte preciSa de barões fortes'~·-----

Liberal-conservador, era um pragmático 
em política, o que explica a sua longa sobrevi
vência na política brasileira. Não compreen
dia como Waldir Pires, que derrotou as forças 
comandadas pelo ex-ministro Antônio Carlos 
Magalhães com uma vantagem de um milhão 
e 600 mil votos, tenha sido tão desastrado 
politicamente que permitiu a reabilitação do 
adversário em prazo relativamente curto. 

''O Waldir quer ser um apóstolo e se esque
ce de que a política no Nordeste se faz com 
realidade", costumava sentenciar o senador. 

A morte de Luís Viaria torna mais evidente 
a pobreza da nossa política. Ele que era um 
político do Nordeste que não obscurecia o 
homem cosmopolita e civilizado que culti
vava as coisas do espírito. 

Tarcísio Hohmda é repórter da surcursal de 
Brasflia 

A Tarde 
Quarta-feira, 6-6-:90 

UMA VIDA DEVOTADA 
À CAUSA PÚBLICA 

Em 28 de março de 1908 nascia em Paris, 
filho do conselheir-o Luiz-Viana e dã Sra. 
Joana Gertrudes Vi"ana, aquele que viria a 
se tornar um dos homens mais participantes 
da política nacional:_ o baiano Luiz Viana Fi
lho, registrado no Distrito _da Sé, em Salva
dor, no ano de 1910. Fez o curso primário 
no Colégio Anchieta, em Friburgo, Estado 
do Rio de Janeiro. Em seguida, passaria a 
freqüentar o ColégiO Aldrich, onde cursou 
o ginásio. Chegando à Bahia, foi matriculado 
no antigo Ginásiõ da ~allia, o Central, hoje 
Colégio Estã.duãl dã Bahia.- Ali se preparou 
para o vestibular. SeU pai falecera-em 1920 
e Luiz Viana Filho, nove anos depois, recebe
ria o graU de bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais, após cursai a FaCuld:iide·ae Direito 
da Bahia. 

A partir 'de 28 de dezembro de 1925 já 
era redator de A Tarde e em 1928 revela 
sua capacidade para a liderança, ao ser eleito 
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presidente do Centro Acadêmico Rui Barbo
sa, da Faculdade de Dii'eito. FíC::-üíoivo" como 
estudante e passa a redator da Revista de 
Cultura Jurídica. Casa-se cam.Julieta Tarquí· 
nio Pontes, em 31 de dezembro de 1931 e 
notabiliza-se no ano seguinte como redator 
de grande parte do Manifesto da Liga de 
Ação Sociàl e Política, apoiando a revolução 
constitucionalista de São Paulo. Seu primeiro 
livro sai no ano de nascimento de seu primei
ro filho, escrito em colaboração com Aliomar 
Ba'leeiro: .. Direito dos empregados no co
mércio". 

Sua primeira investida na política resulta 
em malogro, ao candidatar-se â Constituinte 
federal em 1933. E passa a ensinar Díreíto 
Internacional Público na faculdade onde fora 
aluno em substituição a Bernardino de Souza. 
Em 1934 é candidato novamente e assume 
a cadeira de deputado pela Bahia no ano se
guinte, sendo o mais jovem entre os seus pa
res. Não pára de escrever e em 1936 publica 
"A língua no Brasil", lançando "A Sabina
da" em 1938. "A Vida de Ruy Barbosa" sai 
em 1941. Dois anos depois é nomeaQo cate
tlrático Ue História do Brasil da Faculdade 
de Filosofia da Bahia e ocupa ·a cadeira n" 
2 da Academia de Letras da ~ahia, cujo pa
trono-é Gregório de Mattos. Entrou em subs
tituição a Lula Parola. Em 1945 é eleito para 
a COnstituinte e no ano seguinte publica "O 
negro na Bahia", "Rui e Nabuco" sai em 
1949e ''A vida de Joaquim Nabuco'' em 1952. 
Dois anos depois é reeleito deputado federal 
e entra na Academia Brasileira de Letras, 
substituindo Miguel Osório. Em edição da 
Casa de Ruy Barbosa, lança "Antologia de 
Ruy Barbosa'', e como especialista em Ruy 
faz parte da comissão nacional encariegada 
de festejar o jubileu de Ruy em Haia. Ree
leito deputado em 1958, parte de seus discur
sos parlamentares saem sob o título" A Bahia 
espoliada". Em 1962 é mais uma vez reeleito 
deputado federal e no ano seguinte publica 
"Afrânio Peixoto". Entre---1964 e 1966 ocupa 
a Casa Civil da Presidência da República e 
chefia a delegação brasileira na reunião da 
OEA, realízada no Rio em 1965. Em 1966 
é eleito governador da Bahia e no ano seguin
te recebe em Lisboa o título de membro da 
Academia Internacional de Cultura Portu
guesa. 

FHho de um ex-governador da Bahia, não 
decepcionou os baianos ao ocupar o cargo 
que fora exercido por seu pai. Convçcou o 
Secretariado mais jovem de que se tem notí~ 
cia. Emprestou uma importância signíficjtiVa 
às atividades culturais, educacionais e sociais 
ao resolver problemas que eram tabus, como 
a falta d"água nos bairros_ populares ou a 
carência de urbanização em favelas como 
Alagados. 

Quando governador (67~71), deu grande 
impulso ao Centro Industrial de Aratu, ini
ciou a implantação do Pólo Petroquímica de 
Camaçari e construiu a BR-242, a mãior ro
dovia da Bahia, ligando Salvador a Brasília, 
implantou o sistema ferry-boat, entre Salva
dor e a Ilha de Itaparica, também ligada ao 
continente durante seu governo, com a cons~ 

trução dã- ponte do Funil. Construiu a Ave
nída Paralela à orla marítima, ligando o cen
tro de Salvador ao Aeroporto Dois de Julho, 
que leva o seu nome, ampliou o estádio da 
fon1e Nov.ll, construiu a Biblioteca Central 
e instalou no antigo palacete GOes Calmon 
o Museu de Arte da Bahia. 

Deixa o governo da Bahia em 1971 para 
reassumir suas atividades na universidade. 
Em 1973 viaja aos EStados Unidos, Ingla
terra, França e Portugal. Em 15 de novembro 
de 1974 é eleito senador e exerce a vice-p!e
sidência e a presidência da Comissão de Rela
ções Exteriores do Senado, e, mais tarde, 
a presidência do Senado e, por conseguinte, 
do Congresso-Nacional. 

Na atividade partidária, por muitos anos 
presidiu o Partido Libertador e no governo 
Juscelino foi v ice-líder da oposição na Câma
..ra Federal. 

No governo do general João Figueiredo 
explodiam as greves e começava a crise eco
nômica, que o País amarga até hoje. Ouvido 
por M9nchete, na condição de presidente do 
Senado, Luiz Viana, com segurança e tran
qüilidade, previa que dentro da conceituação 
democrática tais fatos eram perfeitamente 
previsíveis e normais na vida de um País, 
não devendo influir (como não influíram) na 
caminhada que a sociedade brasileira reali
zava para uma total democratização. 

No governo do professor Roberto Santos 
era a vez do biógrafo ser biografado. O autor 
do trabalho tinha sido o seu secretário de 
Educação, o professor LuizNavarro de Brito, 
e a obra foi editada pela Fundação Cultural 
do Estado e lançada em 1978 no Palácio da 
Aclamação. 

Agora, quando deixa o convívio dos vivos, 
a .Bahia saberá reverenciar aquele que faz 
parte de uma geração de notáveis políticos, 
que parece hoje em extinção, quando a me
diocridade é marca de muitos que se julgam 
com ólrisniã pa-ra ex<:rcer a vida pública. 

A Tarde 
Quarta~feira, -6 de junho de 1990. 

Acadêmicos lembram 
O intelectual 

. Colegas da Academia de Letras da Babia, 
além de outros intelectuais baianos, foram 
unânimes em exaltar a figura de Luiz Viana 
Filho como um dos mais brilhantes homens 
de letras do País e, notadamente, um biógrafo 
de reconhecimento internacional. Todos res· 
saltavam, também, ~a seriedade administra
tiva comO governador do Estado, período em 
que a cultura baiana foi grandemente benef:i· 
ciada _através, por exemplo, da criação da 
Biblioteca Central e dos museus do Recôn
cavo e de Arte da Bahía, juntamente com 
a implantação de cursos de arte na área do 
ensino público. 
P~a o açadêmico Carlos Eduardo 'da Ro

cha, Luiz Viariã foi, além do Saudoso profes
sor e amigo de mais de 50 anos, uma pessoa 
de convivência agradável. "Possivelmente eu 
tenha sido o último amigo com quem o ~ena
dor falou na Bahia. Foi na noite <to último 

domingo, quando re~:>ebi seu telefonema e 
trocamos idéias sobre a Academia de Letras, 
numa conversa tranqüita e afetuosa", recor
da-se o escritor, ainda sob o impacto do de
senlace. 

Destacando a capacidade do colega acadê· 
mico falecido de aliar a vida política ã capaci
dade intelectual, o professor e jornalista Ary 
Guimarães exaltou, ainda, sua inteligência, 
que o colocou entre os maiores historiadores, 
sem esquecer a cultura quando, na condição 
de g<;~vernador, fundou museus de grande re
levância para a Bahia. O jornalista e profes· 
sor Ruy Simóes lembrou a convivência com 
Luiz Viaita Filho, nos ano 40, na redação 
de A Tarde "onde o futuro governador exibia 
um estilo inconfundível", concluindo ter a 
Bahia "perdido um dos seus últimos varões 
ilustres". 

Considerando a morte do Senador uma 
perda irreparável para a Bahia, o acadêmico 
e presidente do Instituto Geografico e Histó· 
rico, Jaime de Sá Menezes, salientou ter sido 
ele "um homem de notável valor intelectual, 
cujas Obras permanecerão para sempre em 
benefído da cultura brasileira", dizendo-se. 
ainda, honrado por tê-lo como presidente de 
honra do referido instituto. "Foi um notável 
biógrafo, de grandes vultos, em obras-primas 
resultantes de um trabalho infatigável de pes· 
quisa, além de um amigo de raras qu_~lida
des", sintetizou em homenagem à m_emória 
de Luiz Viana Filho, o acadêmko José Çala· 
zans. 

Outros depoimentos 

Todas as declarações de amigÕs, Políticos 
e admiradores do senador destacaram a sua 
íniportância parã a vida pública brasileira e 
baiana, salientando as qualidades de politico 
e de escritor. No Palácio da Aclamação, nas 
rodas de conversa que se formaram, foram 
relembrados dezenas de fatos e passagens da 
vida de Luiz Viana Filho, muitos deles_decisi
vos para a vida nacional dos últimos 40 anos. 

Senado menor 

Para o líder do PMDB_ no Senado, Ronan 
Tito que veio de .Minas Gerais diretamente 
para Salvador, "o Senado Federal se diminui 
com a morte de Luiz Viana Filho, político 
erudito e sábio. Sinto, profundamente, o 
grande desfalque que minha bancada sofrerá 
no Senado". 

O acadêmico Cláudio Veiga, presidente da 
Academia_ d_e _Letras da Babia na qual Luiz 
Viãna Filho ocupava a cadeira no 2 há 47 
anos e _que representará a Academia Brasi
leira de Letras, nos funerais. disse que "o 
senador Luiz Viana Filho foi uma das figuras 
que mais se destacaram, na Bahia como no 
Brasil tanto como homem público como ho
mem de letras. Foi mais de meio século a 
sefviço da política e dãs letnls": 

.'f O ex-governador Lomanto Júnior afirmou: 
"Perde a política um grande servidor, perde 
a cultura brasileira um grande expoente e 
perde a Bahia um grande filho". O ex-se· 
nador estava acompanhado de sua mulher, 
Sra. Detinha Lomanto. 
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Para o monsenhor Gaspar Sadoc, que re
presentava o cardeal do Rio de Janeiro, dom 
Eugênio Sales, grande amigo do Senador fa
lecido, a Bahia muito deve a Luiz Viana Fi
lho, .. que foi uma das grandes expressões da 
cultura brasileira". Relembrou o importante 
relacionamento dele com a Igreja, quando 
dom Eugênio era o cardeal da Bahia. 

O escritor Wilson Lins revelou que recebeu 
a notícia do falecimento com muita tristeza, 
pelos laços de afeição que o ligavam a Luiz 
Viana Filho, "que foi uma das figuraS mais 
importantes da política baiana, especialmen
te na fase mais delicada que foi a da tutela 
militar, quando ele se conduziu com digni
dade e sem rompantes". 

O presidente do Grupo Económico, Ân
gelo Calmon de Sá, que foi secretário da In
dústria e da Fazenda durante o governo Luiz 
Viana Filho, lamentou: "Perdemos um gran
de estadista e, mais do que tudo, um homem 
com a grande sabedoria de viver". "Com 
ele", frisou, "aprendi grandes lições". 

O economista Jayro Simões, que piesidiu 
a CPE (Comissão de Planejamento Econó
mico) no governo Luiz Viana Filho, disse que 
quando conheteu o senador, ele já se desta~ 
cava na vida pública, social e literária no Bra~ 
sil. "Em tudo manteve, sempre, uma postura 
de muita dignidade". 

Para a historiadora e museóloga Consuelo 
Pondé de Sena, o senador Luiz Viana Filho 
foi uma das figuras mais fulgurantes <ia inteli
gência brasileira, o maior biógrafo do País, 
grande escritor, grande homem público. Sua 
perda representa enorme lacuna para a Bahia 
e para o Brasil". 

Pelo telefone, de Brasília, o deputado José 
Lourenço, presidente do PDS da Bahia, dis~ 
se: "O ex-governador Luiz V!ana Fil~o foi 
uma figura que dignificou o Parlamento brasi
leiro e as letras do nosso País". 

A Tarde 
Quarta-feira, 6 de junho de 1990 

Um grande baiano 

Não apenas a Bahia, mas também o Nor
deste ainda vai sofrer durante muito tempo 
com a perda de um dos seus vultos políticos 
mais destacados, o senador Luiz Viana Filho, 
falecido na madrugada de ontem. 

No terreno literário, notabilizou-se como 
biógrafo. A partir de agora será biografado. 
Faz parte do rol de políticos baianos com 
notoriedade nacional. Nunca perdeu a sinto
nia com a imprensa, a pofftica e a História, 
desde quando entrou para o jornalismo, no 
antigo Diário da Bahia, ·até representar nosso 
Estado no Senado Federal, depois de ter go
vernado a Bahia e sido ministro de Estado, 
além de deputado federal em muitas legisla
toras. Tev-e o raro privilégiO de participar de 
três assembléias- naciomi.is constituintes. No 
jornalismo, esteve intimamente ligado à A 
Tarde, assim como vinculado, na política, ao 
Dr. Simões Filho. 

Nem tudo foram flores em sua existé:ncia, 
pois em 22 de agosto de 1932, depois de casa-

do e já bacharel em Direito, era preso Por 
adesão ao Movimento Constihicionalista de 
São Paulo, vindo a eleger-se deputado federal 
pela Bahia dois anos depois. O Estado Novo, 
a ferrenha ditadura de Getúlio Vargas, resul
ta na cassaÇão Cfe seu mandato com o gOlpe 
de 10 de novembro de 1937. Volta à Bahia 
para se dedicar ao jornalismo e à advocacia, 
e não pára de escrever. Entre suas biog!'afias 
mais notáveis desi-acam-se a de Rui Barbosa 
e a do ~arão do RiO Branco. Sua passagem 
pel~ Casa Civil é uni.a oportunidade Para reu
nir o material que resultaria no livro "O go~ 
~erno Castello Branco". 

X 
XX 

Ministro duas vezes; da Justiça e da Educa
ção e Cultura, além de chefe da Casa Civil 
da Presidência, teve uma percepção sensata 
da crise brasileira, conforme revelaria em nu
merosas entreVistas, umà delas concedida ao 
então rep6rtei' político do JB, Villas-Boas 
Corrêa. Condeilãva ã: massificaç~o dO ensino 
como causadora da crise educacional que o 
País até hoje enfrenta, e lembrava a época 
em que professores dos cursos superiores ga~ 
nhavam o que ganhavam os desemiJargado
res; para, em se-guid8,- SeTem-eqUipãrados a 
generais e depois a sargentos. 

_Nascido_ em f'aris. _(1_9_08_), seria registrado 
-em __ Salvador dois anos depois. Quando ocu
pou· o governo da Bahia exibiu sua sensibi
lidade para c-om o potencial cultural de nossa 
terra. Sua gestão foi mã.rcadá pelo prestígiO 
das atividades culturais, a ponto de criar em 
Salvador a Bienal Nacional de Artes Plásti
cas, que não seria repetida nos governos pos
teriores. Sabia entender a _cultura como vin
culada à educação. Foi uma criação de seu 
governo a rede de escolas profissionalizantes, 
destinadas a fOrnecer ao aluno conhecirrien~ 
tos práticos para a vida e não apenas teoriza-
ções dos cursos clássicos. -

Na condição de senador pela Bahia, em 
1976, Luiz Viana mostraria sua habilidade 
para lidar com aspectos polêrnicos e difíceis 
da atividade política. 

X 
XX 

Centrista por eXcelêncfa, sabia acompa
nhar as mudanças proporcionadas c-om o pas
sar dos anos. Em 1979, exercendo a presi
dêiicia do_ COJlgresso Nacional, defendeu a 
urgência na concesSãO dã anistia para todos 
aqueles que tinham sido punidos pelo movi
mento de 1964, ao tempo ern que percebia 
que a volta da eleição direta para governa
dores de estado fazia parte do processo _de 
reabertura, ensaiada pelo então presidente 
Ernesto GeiSil-:-E"iã: a sua visão de cjue sem 
alternância no poder, que defendera desde 
1975, o País não poderia trilhar o caminho 
de superação de sua crise institucional e polí
tica qUe viria a deseiiiOoáir numa crise econél
mico-social durante a chamada Nova Repú
blica. 

Ao aproximar-se a sucessão presidencial 
de 1984, antevia·, numa entrevista a O Estado 

de s-. Paulo, ainda em 1980, que um ciV"il 
deveria finalmente Voltar a ·ocupar ó-põsto 
mais importante da administração nacional. 
Cauteloso, entretanto, já previa que as elei
ções de· 19?2 poderiam ser realizadas de for
ma direta, com o povo chamado às urnas 
para exercer secretamente o Seu direito de 
escolha. Não aconteceu diferentemente. As 
multidões correram às praças públicas pedin
do as "diretas já", e veio a última direta. 

Em._l954, Luiz Viana entrava para a_AC?· 
demiã Brasileira- de Letras, após haver retor
nado à Câmara, em 1946, com a redemocra~ 
tização do País. O povo fez juStiça à sua traje
tória, reelegendo-o =_sucessivamen~ para a 
Câmara dos Deputados em 1950, 1954, 1958 
e 1962 e, mais tarde, para o Senado. Che
fiando a Casa CiVil, ajudou a carrear recursos 
federais para a Bahia, na época governada 
por Antonio Lomanto Júnuir. 

X 
XX 

Por tudo- que realizou, seu nOme deverá 
ser lembrado pelos conterrâneos, por muito 
tempo. Afinal, hoje em dia não se produzem 
em nosso Estado, com raríssimaS exceções-, 
líderes c_omo antigamente, Com seu desapa
recimento a Bahia fica mais pobre no tocante 
a homens públicos. 

A Tarde- Quinta-feira, 7 de junho de 1990. 

LEMBRANÇA DE 
LUIZ VIANA FILHO 

Jorge Calmon 

Ele era o úll:irilo de uma geração de homens 
notáveis, todos quase da mesma idade, gera
ção a que pertenceram Aloísio de Carvalho 
Filho, Nestor Duarte, Anísio Teixeira, Pedro 
c:almon, Aliómar Baleeiro, Hermes Lima e 
outros; homenS que aqui· e fora da Baíiia se 
afirmaram naS váríãs áreas a que foram leva-
dos pela vocação ou pelo destino. ~.sse grupo 
de elite veio suceder - e com ela conviveu 
por largo espaço de tempo - a outra geração 
não menos ilustre e de que recebeu forte in
fluência: a dos patriarcas da política baiana 
nas primeiras décadas deste século, ou seja, 
Octávio Mangabeira, Simões Filho, J.J. Sea
bra, Pedro Lagoa, Miguel Calmon, Moniz 
So_dré. O própriO Luiz Viana Filho herdara 
o espólio político do pai e alargou tradição 
e votos dessa herança ao longo de uma car
reira iniciada apenas saído da juventude. 

Conheci-o precisamente cjuando estreaVa 
na política e já era redator de A 'I' ARDE, 
o jornal de Simões Filho, cuja estima pelo 
conselheiro Luiz Viana se continuava na peS
soa do filho. Já formado em Direito, n~Cétii
casado, deixara de ~er _repórter e alcançara 
um estágio mais alto, como editorialista, ca~ 
bendo-lhe, todas as manhãs, preparar alguns 
dos tópicos que o jornal publicava na coluna 
de abertura da 3~, página. Era um rapaz cor

, puleiito, de cabelos ruivos, amável no trato, 
mas dando Sempre a idéia de que tinha coisas 
a fazer. Por isso mesmo conversava pouco. 
Podia ser visto, às vezes, proseando com Lulu 
Parola e Wenceslau Galo junio à meSa de 



2'172 Sábado 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se!áo)I) 

Ranulfo Oliveira, o redator-cbefe. Costuma
va escrever com o busto inclinado sobre a 
mesa, a encher com a caneta de pena de metal 
e tinta roxa as laudas de papel de jornal, 
cortado em resmas, com sua letra deitada, 
fácil de ler. Deixava muito espãçõ entre uma 
linha e outra, porém raramente riscava o que 
escrevera, para emendar o texto. Além dos 
comentários, que constituíam o seu trabalho, 
fazia artiguetes assinados, sobre assuntos da 
conjuntura, tornando-se assim, conhecido e 
criando condições para se firmai' na política. 
Após o primeiro insucesso eleitoral, ganhou 
o mandato federal, mais tarde por diversas 
vezes renovado. Somente teve interrompida 
sua presença no Congresso durante Õ períodO 
do Estado Novo e, anos depois, na época 
em que ocupou pastas ministeríais e o gover
no da Bahía. 

Organizado e metódico no trabã.lho, Luiz 
Viana Filho sempre encontrou tempo para 
pesquisar a vida dos vários personagens que 
retratou de corpo inteiro em biografias exem
plares. Conciliava isso com o atendimento 
da clientela eleitoral e com a atividade parla
mentar. E se achava sempre à disposição de 
quem quer, instituição ou amigo, que ptéci
sasse de uma providência na área federal. 
Com igual boa vontade, e aquela santa pa
ciência que lhe era peculiar, atendia, invaria
velmente, às solicitações de conferências e 
artigos. Nunca faltou, por exemplo, aos pedi
dos que A Tarde lhe dirig_ia no sentido de 
colaborar com artigos para edições especiais 
ou comemorativas. 

Acompanhamos com o interesse com
preensível sua atuação no governo da Bahia. 
Na verdade, iniciou o governo com o pensa
mento de descentralizar o máximo as tarefas 
do chefe do Executivo. E "isSo mesmo me 
disse, pouco antes da posse, No entanto, não 
cumprir, ou não pôde cumprir, esse propó
sito, tendo chamado para si a maioria das 
decisões que competiriam aos Secretários, 
aliás, quase todos eles pessoas muito cºmpe
tentes. É que tinha a ânsia de realizár. E, 
realmente, fez muito durante os quatro anos 
de sua administração. No resumo de sua vida, 
que os jornais ontem publicaram,_f_orani rela
cioriadas as obras principais que fez executar. 
Mas seus cuidados mais desvelados dirigiram
se para as áreas da educação e da cultura. 
Tinha verdadeira obsessão pela educação, 
nela vendo a chave para a redenção do Pais 
nos seus vários aspectos. Se somente dele 
tivesse dependido, isto é, se não _existissem 
tantos obstáculos a remover, tantas resistên· 
cias a superar, esse problema crucial teria 
ficado resolvido, ou grandemente encami
nhado ao termo do seu governo. Mas foi co
mo conservar água em cesto. A educaÇão no 
Brasil, no Nordeste, na Bahia, está hoje pior 
do que em qualquer época do passado. Tenho 
pena do meu amigo Joir Brasileiro, ao obser~ 
var suas aflições. 

Preocupando-se com a cultura e, ao mesmo 
tempo, com o desenvolvimento económico 
(nunca deverá ser esquecido seu empenho 
junto ao presidente Geisel para localização 
de um pólo petroquímica na Bahia), co-m·á 

adequada instalação de museus (o do Estado 
e o do Recóncavo) e a criação do sistema 
de ''ferry-boat", com a abertura de estradas 
e o fornecimento de água ã pobreza, realizou 
qma administração admiravelmente equili
brada, que se complecou, na capital, com a 
gestão dinâmica de An_tõnio Carlos, rasgando 
os vales .com as avenidas que evitaram o es
trangulamento da cidade. 

Para o público em geral, que o conheç]a 
a distãn_cia, a imagem que ficará de Luiz Via· 
na Filho será do político hábil e experiente 
que soube manter-se em cena apesar das tur
buléncias do percurso. Uma parte mais escla· 
recidalembr_ará o grande escritor e o diligente 
homem de governo. Aqueles que se habitua
ram a ·vêMlo mais de perto guardarão dele 
uma lembrança bem mais completa. Recor
darão o interlocutor político qUe sabia até 
onde transigir sem sacdficar princípios; o 
atento advogado do.s interesses de_ sua terra 
e sua região; o homem_ extremamente educa
do, incapaz de uma palavra ou uma atitude 
grosseira, a pessoa afável com quem era agra
dável conversar, o·uvindo os casos com que 
ilustrava as comparaç4es; o amigo pontual 
e constante que; quando chegava à Bahia, 
nos costumeiros fins de semana, ·nunca deixa
va de telefonar para saber notícias das pes
soas de sua estima, e que, nesses tempos agi
tado~1_ <iinda encontrava tempo para a amabi
lidade de uma visita. Sob este aspecto ele 
terá sido também um dos últimos de uma 
geração. 

S~_u_dade 

Jornal do Brasil 
1~ caderno quinta-feira, 7-6·90 

1NFORME JB 

Do ex-Presidente José Sarney, sobre o Se
nador Luiz Viana Filho, amigo e colega da 
Academia Brasileira de Letras, que morreu 
esta-Semapa: = 

É difíCir- pensar o Brasil sem a presença 
de Luiz Viana. O País ficou menor e só nos 
resta o consolo de sua eternidade através da 
palavra, esse instrUDlento que ele soube tão 
bem utilizar. Ressalto ainda seu espírito pú
blico, sua presença naS g-randes causas nacio· 
nais, seu amor ã Bahia, essa Sabia que era 
um pedaço dele e ele que era um pedaço 
da Bahia. 
Tensão 

A Ministra da Economia,- Zé"!ia Cardoso 
de Mello, ontem, preocupada com a decisão 
do Supremo Tribunal Federal, que revogou 
a Medida Provisória n9 190, concluía: 

-Temos hoje três _iJ}imigos forl;es: a cultu
ra inflaciOnária, o risco do repasse de preços 
e o tempo, que é muito curto para se tomar 
providências que os outros governos não to
maram. 

O Globo 
Fundador: lrineu Marinho 

Diretor·Redator-Chefe: Roberto Marinho 

Ano f,XV.':"""" _Jlio_de Janeiro, Quinta-feira, 
7 de JunhÔ de 1990 - n' .20.651 

ENTERRO DE LUIZ VIANA 
REÚNE ADVERSÁRIOS 

POLÍTICOS EM SALVADOR 

Salvador- Políticos de todas as tendéncias 
prestaram ontem de manhã em Salvador as 
últimas homenagens ao Senador Luii Viana 
Filho, enterrado pouco antes do meio-dia no 
mausoléu da família, no Cemitérío do Campo 
Santo, Um avião cedido pela Presidência da 
República levou de Brasma 12-senadores de 
diversos partidos, entre eles o Presidente do 
Congresso, Nelson Carneiro, e o Líder do 
Governo no Senado, José Ignácio Ferreira, 
que representou o Presidente Collor nos fu
nerais. 

À missa de corpo presente rezada pelo Bis
po Auxiliar Dom Tornaz Murphy no Palácio 
da Aclamação, onde o corpo foi velado, com
pareceram os Senadores baianos Ruy Bacelar 
(PMDB) e Jutahy Magalhã<s (PSDB), o Go
vernador Nílo Coelho e os ex,Governadores 
Antônio Carlos Magalhães, Roberto Santos, 
Waldir Pires e João Durval Carneiro, que 
lideram as correntes políticas do Estado, da 
direita à centro-esquerda. 

No seu discurso, Nelson Carneiro lamen
tou que Luiz Viana não tivesse vivido o sufi, 
ciente para receber a homenagem que o Sena
do lhe preparava, indicando-o por unanimi
dade para integrar o Conselho da República, 
órgão superior da consulta criado pela Cons
tituição, cuja lei foi aprovada mas afrida nãO 
sancionada: 

- Mas con~lhei~o Qa República, mesmo 
sem nomeã.Ção, você sempre foi, já que todos 
buscavam na sua experiéncia e_sabedoria uma 
palavra de orientação -elogiou Nelsori .. 

Em nome do Presidente Collor, José I~á· 
do enalteceu a convivência, na personalidade 
do Senador do "atenien~e e_· do espartano", 
testemunhando que ele conseguira fugir ã su· 
perficialidade, a que a política obriga ãs ve~ 
zes. Também discursaram, antes de o caixão 
ser levado para o carro do Corpo de Bom· 
beiros no qual foi transportado até o cemité:
rio. o Presidente Nacional do PFL, Senador 
Hugo Napoleão, e o Senador Lourival Bap
tista, ex·Governador de Sergipe. que estava 
muito emocionado. 

O ex·Governàdor Roberto Santos aclamou 
LuiiViami como "o mélhor-Govemador da 
Bahia nas últimas décadas", e apontou no 
homenageado "a combinação, ern propor
ções exatas, entre o político que tinha gosto 
pela atuação no atacado e no varejo e o mes
mo gosto pelas coisas da cultura". 

A Academia Brasileira de Letras não en
viou represenrantes_mas o senador foi home
nageado pela Academia Baiana de Letras e 
pelo Instituto Geográfico e Histórico, através 
do. discurso do acadêmico Evaldo Boaven
tUra. Intelectuais e juristas que comparece· 
ram ao enterro lançaram a idéia de criar a 
Fundação Luiz Viána Filho-, para reuÓir o 
vasto acervo bibliográfico de propriedade do 
senador, ínclusive suas 28 obras publícadas. 
A- família, através da filha, Lia, disse que 
acolhe bem a idéia, mas ainda demorará ai· 
guns dia.,s para ~ornar uma decisão. 
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Luiz Viana Fílho será sUb!>tittiído no Sena
do por seu filho, Deputado Federal Luiz Vía
nna Neto ~ Senador se elegera em 1982, 
tendo o filho como suplente- e para a vaga 
deste na Câmara ii"â o suplente Jorge Me
dauar. 

A Tarde- Quinta-feira, 7-6-1990. 
HOMENAGEMS DO LEGISLATIVO 
AO SENADOR LU!Z VIANA FILHO 

Uma moção encaminhada pelos 54 Depu-
tados presentes e uma série de pronuncia
mentos e apartes foram as homenagens da 
Assembléia Legislativa ã memória do Sena
dor Luiz Viana Filho, que morreu na madru
gada da última terça-feira, em São Paulo. 
Tanto na moção, encabeçada pelos dois de
putados "vianistas", Reinaldo Braga e Antô
nio Honorato, quanto nos pronunciamentos 
e apartes, os deputados estaduais baianos re
lembraram a trajetória política e literária do 
senador que governou a Bahia no período 
de 1966 a 1970. 

O primeiro pronunciamento da carde foi 
feito da tribuna pelo Deputado Reinaldo Bra
ga motivando uma série de apartes de pratica
mente todos os deputados presentes. Em se
guida, os líderes partídários também discur
saram sobre a vida e obra do senador, escritor 
e historiador Luiz-Viana Filho, citando obraS 
de relevância na sua administração -como go
vernador, como o início da implantação do 
Pólo Petroquímica de Camaçari e conStruçã_o 
da maior rodovia óaiãna,, a BR--242,.que Hga 
Salvador a Brasília. 

Na moção, os deputados relembraram, ao 
mesmo tempo, a trajetória põlítíca e meráría 
de Luiz Viana e em um dos trechos do docu
mento afirmam: "Hoje o "Brasil inteiro se 
emociona corri a sua perda; -nãci com a sua 
morte, porque homens co-mo-estes não mor~ 
rem jamais, eternizado nas sUas idéias, no 
seu exemplo e nas suas contribuições". 

No primeiro parágrafo, a moçã~ dos depu
tados estaduais baianos lembra que "em 28 
de março de 1908 nascia um homem que veio 
marcar a vida pública do Brasil", O docu
mento fala também da comrivência do sena
dor com as atividades polítivas e literarias 
e cita entre várias de suas obras a "festejada 
biografia" de Ruy Barbosa. Por fim, fala dos_ 
cargos ocupados: deputado federal em vários 
mandatos, chefe da Casa Civil da Presidência 
da República entre 1964 e 1966, o governo 
da Bahia, o Senado para o qual foi eleito 
em 1974, e a presidência do Congresso Nacio
q.al. 

Também no TCE 

O Tríbunal de Contas do Estado aprovou, 
à unanimidade, anteontem, moção de pro
fundo pesar pelo falecimento do Senador 
Luiz Viana Filho, proposta pelo Con_~elhe_~~~ 
Renan Baleeiro, rios SeguíriteS terinos: "Não 
é este o momento de traçar a biografia do 
grande biógrafo. Aínda aberto o túmulo, ca~ 
be apenas dizer que, profUndamente golpea
da no seu sentimerito, a Bahia se curva ante 
o corpo do filho ilustre, prestando-lhe a ho
menagem não apenas de profundo pesar, mas 

também da in:r_peredvel gratidão,_ seja pelos 
serviços prestados ao País, seja pelo exemplo 
legado às gerações futuras. 

"Eis a mOção que, ainda sob o impacto 
da notícia, Proponho ao Plenário desta Corte:_ 
de Contas, furidamentando esta manifestação" 
com palavras do próprio Luiz Viana Fitho 
a respeito de Ruy: "Graças ao que pregou, 
ao que ensittoü, ao que plantou em toda vida 
laboriosa e incomparável, podemos estar se
guros de que por mais densas que sejam as 
trevas ou por mais prõfundo que s~ja o silên
cio, haverá sempre uma luz e uma palavra 
a nos acenar com a esperança no futuro". 
Baleeiro solicitou que a presidência do TCE 
desSe conhecímento ã família enlutada, na 
pessoa-da Sra. Julieta Pontes Viana; ao Sena· 
do da República, à Academia Brasileira de 
Letras e à Academia de Letras da Bahia. 

A Tarde- Quinta-feira 1 de jurihO de 1990 

MILHARES DE PESSOAS LEVARAM 
LUIZ VIANA AO CAMPO. SANTO 

Cerca de três mil pessoas, segundo cálculos 
da Polícia Militar, lotaram, na manhã de on-
tem, as dependências do Palácio da Aclama
ção, onde foi velado o corpo do senador baia
no Luiz Viana Filho. Eram familiares, amigos 
e admiradores do ex-governador, prestando 
sua homenagem ao político e intelectual. O 
clima no Palácio era de muita emoção e sau
dade, reveladas_a_trayés de lágrimas ou breves 
pronunciamentos. 

__ A missa de corpo presente foi celebrada 
pelo bispo auxiliar, dom Thomaz Murphy, 
que, em meio às orações, destacou os talentos 
excepcionais do senador Luiz Viana Filho. 
A missa teve início às 9h 15 min, horário 
em que centenas de pessoas já movimenta
vam o Palácio, entre elas muitos políticos vin~ 
dos de Brasília. A viúva. Julieta Pontes Viana 
permaneceu o tempo todo ao lado do corpo 
do marido, amparada pelas filhas inconso
láveis e pelo filho, deputado Luiz Viana Ne
to. 

A celebraç_ãQ_estendeu-se por 30- minutõ-S 
e aO término-dela o livro de assinaturas regis
trava a presença de 1.300 pessoas, o que evi
denciava o fatO- de a maioria dos presentes 
não ter se preocupado em deixar marcada 
a sua passagem pelo velório. Em determi
nados momentos, no entanto, houve fila para 
assinaturas. _ 

No salão f>rirlcipal, a maior emoção ocor
reu quando foram feitos os últimos pronun
ciamentos de amigos do senador Luiz Viana 
Filho. O primeiro a falar foi o representante 
das Academias de Letras da Bahia e doBra
sil, Edivaldo Boaventura. Ele falou da sensa
ção de perda que já o incomodava em razão 
da saudade_sentida do amigo. 

0-- Presidente -regional do PMDB,_ Nestor 
Duarte, também manifestoU seu sentimento, 
destacando características marcantes da per· 
sonalidade do Sen"ador Luiz Viana Filho. 
"Ele agiu na vida pública como se fosse se~
pre um polítícO eleito pela primeira vez, com 
o mesmo entusiãSmo de quem está começan-

do". O diretor da faculdade _de Direito da 
Uillversidade Federal da Bahia, Alberto Pe
çanha Martins Filho, registrou a perda repre
sentada pela morte do senador para o curso 
de Direito, onde Luiz Viana lecionou, e a 
lacuna que fica aberta quando a Bahia perde 
um dos seus filhos mais ilustres. 

Político e Têcnico 

Representante do pre..<>idente da Repúbli
ca, Collor de Mello, o líder do governo no 
Senado, José lgnácio, falou de Luiz Viana 
como uma figura encantadora e determinada 
em seus propósitos. "Ele r~unia a sabedoria 
de um bom político e o saber dos técnicos", 
diSse, repetindo comentários feitos anterior
mente perante o pre..<>idente Collor. 

O deputado_ f~~eral Francisco Benjamim 
observou, em rápidas palavras, a infinita con· 
tribuição deixada pelo senador Luiz Viana 
nos- setores político e intelectual. O Presi
dente Nacional do PFL, Hugo Napoleão, re
conheceu que a morte do senador é o repouso 
eterno dos homens justos. 

Q_ senador Roberto Campos também fez 
questão de se pronunciar durante a cerimO
nia. Ele apontou Luiz Viana como o "melhor 
governador da Bahia nas últimas décadas", 
e ressaltou a herança deixada pelo senador 
ao filho, deputado Luiz Viana Neto. ''Os ami
gos de seu pai são seus amigos na mesma 
proporção", afirmou, dirigindo-se ao depu· 
tado. 

O presidente do Senado, Nelson Carneiro, 
falou na condição de amigo da famJ1ia há 
três décadas_ Nos anos de convívio, percebeu 
que Luiz Viana Filho se posicionava como 
fiel representante da Bahia em qualquer lugar 
onde estivesse. "Ele era a Bahia", enfatizou, 
para encerrar com palavras ainda mais signifi
cativas. "Vocé é eterno", salientou. 

O último a falar foi o governador Nilo Coe
-lho, ressaltando o caráter do senador, mani
festado nas ações de homem público e no 
afetO demonstrado em relações pessoais. 
Lembrou também obras executadas entre 
19-67 e 1971, quando Luiz Viana-Filho foi 
governador da Bahia. "A rodovia BR-243, 
ligação entre a Bahia e a capital federal, é 
fruto do empenho sempre demonstrado por 
ele em defes_a da Bahia". 

Encerrados os pronunciamentos, seis cade
tes da Polícia Militar carregaram o corpo, 
coberto com a bandeira nacional, até o cami
nhão do Corpo de Bombeiros, que conduziria 
o cortejo ao Campo Santo. Milhares de pes
soas seguiram o carro aberto no trajeto feito 
pelo Campo Grande, Rua Araújo Pinho, Rua 
Augusto Viana, Rua Padre Feijó e Ladeira 
do Campo Santo, onde o trânsito foi total
mente interrompido pela Polícia Militar para 
a passagem do funeral. Junto aos veículos 
uma camioneta foi reservada especialmeqte_ 
p-ira o transporte das coroas de flores envia
das pelos amigos da f<!-mi1ia Viana. Eram mai~ 
de 350 coroas. O caminhão do Corpo de 
Bombeiros percorreu o trajeto em 15 minu
tôS, f.endo chegado ao cemitério às llh 15 
min. 
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A Tarde 

UM VULTO 
HUMANO EXCEPCIONAL 

Thales de Azevedo 

Perde a Bahia, e com esta todo o Brasil, 
um dos vultos humanos de maior grandeza 
ao falecer, subitamente, Luiz Viana Filho. 
Esse é um nome que não se apagará de nossa 
memória em vista do que foi como homem 
públíco em nível nacional, fazendo uma das 
mais brHhantes carreiras de que a República 
se beneficiou e que serviu à Bahia de modo 
excepcional. Os dotes pessoais de caráter, 
acentuados na simplicidade do trato, na ama
bilidade, na naturalidade do gesto, na discri
ção das maneiras de exprimir-se, na inteíreza 
moral, em tantas virtudes o fizeram estimado 
e respeitado como muito poucos. Apes-ar da 
altura da realização mrpolítica e do conceito 
intelecutal que ganhara com o trabalho mag· 
nífico, distinguía·se pela singeleza de manei
ras, acessível e amável, !"em qualquer afeta· 
ção ou artificialidade, a quantos dele se acer· 
cavam ou encontravam. Os desta terra pode· 
mos dar melhor testemunho neste particular 
do que outros, apesar de que, em âmbitos 
mais la~g_os, impunha-se, pela mesma espon· 
tânea feiÇão, na Academia Brasileira, no Ins· 
titutQ Histórico Brasileiro e no baiano, no 
Parlamento, nos círculos intelectuais. Quem 
não o conhecesse de perto ou houvesse usu
fruído da riqueza de suas obras historiográ· 
ficas e biográficas, jurídicas e políticas, mal 
faria idéia de quem se tratava. Pairando mui· 
to acima da mediania dos contemporâneos 
ao longo de seus 82 anos, coniõ estudante, 
professor de Direito, político militante desde 
a Bahia e seu interior à governança do Esta
do, à Câmara dos Deputados e ao Senado 
e a_ outros postos que honrou e elevou, foi 
inconfundível. Deixa uma produção, que 
chamarfamos literária, notória também pelo 
estilo, de um valor raramente aproximado 
por seus contemporâneos. No momento da 
notícià chocante de seu passamento lastimá
vel, ocorre-me sublinhar principalmente 
aquelas características morais de personalí
dade, sentindo comovidamente a cessação de 
uma existência de tal quilate e recordando 
a generosidade de seus modos. Para os que 
lhe seguiram, a trajetória espiritual fOi Triex
cedível: desde jovem sua--produção de ho· 
mem culto e sensível, talentoso e rico de sa
ber, impressionava o domínio dos temas de 
que se ocupou na história e na"biografia, ãiém 
do que deu às questões polftic_~s com ampli· 
tude invejável de visão. Suas biografias dis· 
tinguem-se primeiro pela excelência das vidas 
para as quais se voltou, em seguida pela ma
neíra como as retratou em pinceiãdas largas 
de admirador de seus vultos preferidos, fos· 
sem ll.ui, Nabuco, Rio Branco, José de Alen
car, Eça de Queiroz. Seu último trabalho, 
resultante de memória pessoal do amigo, de 
fatigante mas persistente pesquisa que acom
panhei de perto, foi sobre outro yulto exce
lente, Anísio Teixeira; essa obra, mais uma 
evidência de elevação de idéias e de aprecia
ção de valores humanos, ainda se lançará em 
julho por uma editora paulista. ,Deu-se a esse 

esforço com gosto e entusiasmo para fazer 
justiça a um companheiro desde a roda for· 
rriad3 em tOI:no de Madureira de Pinho e pro· 
1ongada _em constant~ contato com o biogra
fado ilustre. Além do apanhado perspicaz da 
trajetória.de Anfsio, revela aspectos até ágo· 
ra desconhecidos ou menos sabidos dessa ou· 
tra existência. Tudo resultado de mais uma 
prova de seu método ordenado, minudente, 
escrupuloso e lúcido de investigar antes de 
escrever. 

Traço esta nota muito emocionado, tocado 
de perto pelo sucedido, lembrando o mestre, 
o grande brasileiro, o amigo, num preito mo· 
desta, sincero. - -

Tbales de Azevedo é médico, antropólogo e 
Professor Emérito da UFBA. 

A Tarde 

A BAHIA ENTRISTECIDA 

A despeito das amizades políticas estarem 
sujeitas aos caprichos das conveniências mo
mentâneas, poucas, porém, valiosas, se soli· 
dificam e repassam por mais de uma geração. 
Mas, se tal ocorre, evidentemente, deve-se 
mUito inai.s aos prii:tc(pios que norteiam essas 
ligaç~çs, porquánfo·-pontificam o caráter, a 
lhaneza no trato, os hábitos de educação. Es
sas características compunham a herança de 
amizade que tanto usufruímos, amigo de lon· 
ga data de meu pai, o que ora sempre será 
lemb_rad_o_como um dos mais autênticos ''gen· 
tiluomo" da Bahia, o senador Luiz Viana Fi· 
lho. · . - - . - ·. -

É huiiscutível. que_ um depoimento sobre 
uma personalidade tão marcante, com um 
leque de atuações tão amplo, na política -
sobressaiu-se como excelente administrador 
público - nas letras jurídicas, assim como 
na literatura, não pode se circunscrever num 
curto artigo de jornal. Consagrado biógrafo! 
mercê de uma.invejável obstinação, como se 
vê tanto nos "Três estadistas: Rui-Nabuco· 
Rio Braflco", como de corpo presente, conse· 
qüentemente à sua participação na Revolu
ção de 1964, no excelente estudo sobre o Pre· 
sidente Castello Branco, demonstra uma nfti· 
da preocupação com a Veracidade do fato 
histórico. A minúcia, a pesquisa, a investi
gação estão sempre nítidas nos -seuS escritos, 
cuidadosamente elaborados para servirem de 
c!epoimento-, valioso exemplo de conduta 
desses biografados para os seus pósteros. 

__ Resta a~ardar~se um autor que co~iga 
reproduzir com a dimensão justa de grandeza 
a vida desse insigne biógrafo, cuja persona· 
!idade exerce_u tanta presença nos quadros 
da inteligência brasileira.. Será um desafio pa· 
ra quem pretender ocupar um espaço tão va· 
lioso. na cultura nacional, pouco afeita à me
mória dos vultos maiores de nossa História. 

Com a morte do Senador Luiz Viana Filho, 
ex-Goverriãdor, ex·Ministro, membro da 
Academia Brasileira çle_Le_tras, professor de 
Direito, encerra-se praticamente na pol{tíCa 
um período baiano em que as figuras de maior 
representatividade intelectual figuravam e 
pontificavam nas áreas do Parlamento. Sena· 

do e Câmara dos Deputados fervilhavam de 
intelectuais vindos de nossa terra. 

Foram seus cdmpanheiros homens da esta· 
tura d9s dois Mangabeira, Nestor Duarte, 
Aliomar Baleeiro, Aloísio de Carvalho, e ou
tros não menos ilustres que compunham uma 
plêiade de talentosos e patrióticos cõnterrâ· 
neos. 

A falta do convívio de tantos companhei
ros, como de seu arnigo desde a infância, 
Simões Filho. falecido há muito, deve ter con· 
tribuído para entristecer os últimos anos da 
vida de Luiz Viana Filho. 

Mais triste, porém, está a Bahia, tendo per· 
dido tão ilustre filho. 

ReDató Simões 

A Tarde 

ESCRITOR E ESTADISTA 
Jayme de Sá Meneres 

A Bahia perdeu um grande filho. Advo
gado, professor, escritor! jornalista, político, 
Luiz Viana Filho foi uma figura singular. 
Educado, de trato ameno e cordial, era um 
arriigo extraordinário, desses que, c_omo ele 
mesmo gostava de dizer, não abandonam o 
companheiro a meiO do camínho. De prosa 
viva a perspicaz, simples nas maneiras, era 
um privilégio ouvir-lhe a palavra lúcida, en· 
trecortada de observações profundas e apro
priadas. Ilustrava sempre a conversação com 
um dito adequado, uma frase sutil, um pensa
mento oportuno. Sabia tudo, mas se expres
saVa com comedimento e discrição, como a 
pedir desculpa pela vastidão da cultura que 
ia revelando. Era realmente um homem edu· 
cada, um cavalheiro, um fidalgo. Recente
mente, confirmando essa fidalguia, dirigiu
nos honrosa e generosa carta, a respeito de 
livro nosso publicado. Mais uma de suas inú-_ 
meras gentilezas. A nossa amizade, aliás, vi
n_ha de _longe. Amigo de meu pai, este, por 
sua vez, foi amigo do C~:ms. Luiz V~ana, em 
cujo governo foi fundada, em 1897, a Escola 
Politécnica da Bahia, hoje Universidade Fe
deral. 

Intelectual de grande estatura, escritor de 
frase correta, límpidá e concisa, Luiz Viilna 
deixou obra do mais alto valor. Consagrado 
bió'grafo, soube reconstituir, à mão de mes
tre, _a vida. de Rio Branco, de Rui, de Nabuco, 
em livros memoráveis em que os biografados 
apresentam-se aO leitor inseridos no meio e 
na época em que atuaram, fazendo o escritor, 
que era també~ um grande historiador, o 
relacionamento das personagens biografadas 
com as círcunstândas históricas, sociais ou 
políticas que, não r.âro, condicionaram deci
sões e atitudes, heroismos, grandezas ou fra
quezas. Mas o notável escritor, que Alceu 
Amoroso Lima, com justiça, considerou ô 
Príncipe dos Biógrafos Brasileiros, além de 
outras magníficas biografias, como M de Ma
chado, Eça, Alencar, produziu, também, 
obras valiosas e duradouras, como •·o Negro 
na Bahia", e "A Sabinada", afora muitas ou
tras, igualmente notáveis, inclusive na ciência 
do DireitO: 
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Um escritor desse calibre, cuja obra o reco
menda à admiração nacional, tinha que in
gressarna Academia Brasileira de_Letras, on
de foi figura das maiores e mais respeitadas. 
Foi, ainda, eleito para a Academia de Letras 
da Bahia, que sempre prestigiou COin ·a sua 
presença e colaboração. Presidente de honra 
do Instituto Geográfico e Históri_co_dã Bahia, 
continuamente o visitava e passava horas a 
entreter os confrades com a sua palavra des
pretenciosa, atraente e erudita. O mesmo fa
zia, quando no Rio, no Instituto Histórico 
e Geográfic-o Brasileiro, sobretudo na longa 
e luminosa presidência de Pedro Calmon, ao 
lado, inclusive, de Wanderley Pinho, CQ,jo 
centenário de nascimento proporcionou, re
centemente a Luiz Viana, o seu canto de cis
ne, proferindo a bela conferência comemo-
rativa da efeméride, -

Jornalista, advogado, professor de Direito, 
esse ilustre baiano, paralelamente à sua invul
gar atuação no campo da cultura e das letras, 
realizou, também, brilhante e vitoriosa car
reira política. Deputado Federal aos 25 anos 
de idade, por cinco vezes teve renovado o 
mandato. Ministro-chefe- da ·casa Civil da 
Presidência da República, Ministro da Justiça 
e da Educação, Governador da Bahia, Presi
dente do Congresso Nacional, duas vezes Se
nador, neste posto o encontrou a morte, ao 
cabo de uma trajetória política das mais no
bres e fulgurantes. Verdadeiro estadista, por 
isso mesmo voltado~ sobretudo, para o futuro 
do País, fOi sua suprema pr'Yocupação, no 
govemo da Bahia ou no Congresso Nacional, 
a educação. Dele, estas palavras: "Somente 
os povos que amam os livros aprendem a 
amar a liberdade e ambicionar o progresso''. 
Sentença em que confirma a·sua -visâo -de 
educador e estadista, liberal e progressista. 
Este seu especiaJ apreço à educação fê-lo es
crever a bidgrafia de AnísíO Teixeira, já no 
pi-elo. 

Graride baiano, gránde brasileiro, múltiplo 
nas qualidades, numeroso nos talentos, Luiz 
Viana soube servir ao Estado e à Nação, com 
as virtudes de seu espírito e o poder da sua 
inteligência, tornando-se figUra das mais im
portantes e acatadas da cultura e da política 
brasileira dos últimos tempos, 

Foi-lhe modelo, qlle procurou se-guir, o 
pai, Cons. Luiz Viana, que também foi Sena
dor e Governador da Bãhia. E- deíxoU -ele 
um filho, já ilustre, que lhe há de seguir o 
exemplo, Luiz Viãna Neto, professor de Di
reito, deputado federal, suplente do pai no 
Senado; em cuja camara assumirá a cadeira 
tão digriifícada pelo estadista agora desapa
recido, cuja morte causou geral consternação 
-na Bahia, no Brasil. 

Jayme de Sá Menezes é presidente do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia, escritor e 
membro da Academia de Letras da Bahia. 

O EXEMPLO DE 
LUIZ VIANA 

A Tarde 

Junot Silveira 

Em suaves manhãs baianas ele vinha dos 
lados da Graça. E de graça nie conduzia do 

Campo Utailde à Praça Castro Alves. Não 
todo dia, mas durante muito tempo foi assim, 
Ele, já homem público, nome firmado na pra
ça e no Estado; es~ritor _(:_político atuante 
de uma geração, uma escola e um modelo 
-que -se-findam, que acabam justamente quan
do o Brasil precisa do amadurecimento polí
tico de suas lideranças, de v_-ocações autên
ticãs fiXãdas na experiência e no saber, sCrvin
do, nos exercícios de articulações e tolerân
cia, ·como indiscutíveis e indispensáveis pon
tos de equilíbrio. 

Na época, eu me iniciava na reportagem 
de A Tarde e morava no Rio Vermelho. E 
o Rio Vermelho era um sossego. Uma tran
qüilidade e uma beleza. A praia sem poluição 
maior, a vida quieta, as ruas sonolentas, Não 
havia a agressividade dos grosseirOs calça-

--dões que mais tarde por lá também aparece
riam, Nem edifícios, uns atropelando os ou
tros, nos morros à beira-mar, construfdos em 
lugar dos coqueiros e ocupaÓdo .o espaço on· 
de a grama, verde e viçosa, galgava as encos
tas. E também não existiam casas debruçadas 
sobre as águas atlânticas, em praias, então 
rústicas e de todos. Havia, no Largo de 
Sant' Ana e ii o da Mariquita, na Praça Colom
bo, na Rua Odilon Santos, na Fonte do Boi, 
em todo o bairro, um verdadeiro encanta
mento que se transformava no ancoradouro 
de_ artistas plásticos. Artistas baianos e de 
outras terras que, se prendiam ã paisagem do 
Rió Vermelho. A sua mágica mansidão. 

E daí eu saía, -manhã cedo, em coletivo 
que me deixava no Campo ·Grande, primeira 
etapa do· percurso para o local de trabalho. 
Ainda não- havia o Teatro Castro Alves (la

-mentavelmente ameaçado de se transformar 
em mais uma ruína do Centro), e eu ficava 
no passeio, â espera de transporte. Ficava, 
c-omo todo mundo ficava, sem temor de assal
to:sem medo de tumulto, sem receio de lou
cos ou de bêbados malcomportados. 

Em várias e·várías dessas_ ocasiões, de sol 
ou de chuvisco, um grande carro de fabrica
ção norte-americana, cinzento ou azul claro, 
parava à minha frente. E no banco do carona, 
tímido como sempre, eu me instalava confor
tavelmente. E o dono do automóvel, alvo, 
olhos azuis, cabelos claros, um sorriso discre
to e a voz serena, a palavra cordial, sem o 
menor artificialismo, sem afetação, muito ao 
seu jeTfo, riOs conformes do seu temperamen
to e de sua educação,'&ixava-me confiante, 
Eu não o entrevistava, que naqueles agradá
veis momentos não me sentia ao seu lado 
como repórter. Nem ele me fãlava formal
mente, de cima para baixo, professoralmen
te, como o mestre a um aluno apesar do seu 
saber, que já era vasto das suas lutas, que 
não eram poucas, de sua experiência de vida 
herdada do pai, consolidada na imprensa, na 
atividade política ao lado de vultos inconfun
díveis e-na própria obra cultural que o tornara 
aplaudido. Enquanto o carro andava sem 
pressa, sem vexame de acordo com a cabeça 
e as mãos que o dirigiam, ele e eu conversá
vamos informalmente sobre vários assuntos. 

No seu carro, quando me dava carona, ou 
em _qualquer ~utro lugar, era sempre o mes-

mo homem simples e afável. O mesmo em 
qualquer das várias e elevadas funções públi
cas que exerceu. Jamais mudaria a cordial 
maneira de tratar, perderia o sorriso discreto 
e a VO'Z serena e mansa. E nessa mansidão 
e nessa serenidade ágil_ e hábil, fez. uma longa 
carreira politica e Uni renome de biógrafo. 
E se tanto venceu é porque muito sabia. E 
se muito sabia é porque tinha humildade. 
Uma vez, quando govef!lador, declarou-II!e, 
sem falsa modéstia: "Estou aqui para apren
der". 

Esse atestado de humildade de Luiz Viana 
Filho é um gestO muito autêntico da sua reco
nhecida competência. E, partindo de quem 
partiu, de um homem do seu nível, deveria 
servir de exemplo aos que atuam na política 
brasileira. -

Junot Silveira é professor, jornalista e editor 
geral de A Tarde dominical. 

A Tarde 

SETE DIAS 

Thereza de Mayo 
Sempre nn lembrança 

Na morte, o Senador Luiz Viana Filho con
cretizou o que nem ele nem qualquer outro 
líder partidário jamais conseguiu: a unanimi
dade do pensamento político no julgamento 
de _sua carreira e de sua vida. Contluíram 
todos para o elogio ao cidádão afável, ao 
intelectual fecundo e ao polítíco sábio, tão 
sábio que servia de farol para duas gerações 
posteriores â sua. E por que falamos em mor
te? Por acaso_ morrem os ·que plantaram se
mentes projetadas na vocação do futuro? Sa
bemos todos que não. Mas, sobretudo, sabem 
disso os imortais das letras baianas e nacio
nals, colegas do ilustre homem embarcado 
rumo à eternidade infinita do azul. 

A Tarde 

MULHER CASA FAMÍLIA 

As últimas e não 
ditas palavras 

Memória 

A casa, a família, o sentido de lar, pilares 
que sustentam o sentido desta página, são 
tratados por nós com a preocupação de quem 
maneja elementos formadores de novos seres 
e de novos comprtamentos. Nesse sentido, 
acolhemos em nosso espaço o artigo de Patrí
cia Viana QueiroZ, uma jovem universitária 
carregada dos fluidos acumulados na casa, 
na família e no lar onde habitou seu avô a 
quem ela deseja reverenciar em sua lingua
gem de amor e gratidão. Eis seu texto, a 
seguir. 

A MEU AVÓ LUIZ VIANA 

Pensava você que um dia poderia nos dei
xar, mas, de qualquer forma ou em qualquer 
momento, isto seria uma tentativa em vão, 
Há quatro meses, eu estava longe, uma dis· 
tância evidentemente geográfica, pois sabia 
que a qualquer momento iria reencontrá-lo. 
Numa noite, tomada de surpresa, percebi de
sesperadamente que os laços carnais estavam 
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sendo partidos. Minha mente em ebulição 
não era, naquele instante, capaz de enxergar 
o que este ato significava e em que nível de 
interpretação tudo poderia chegar. Já um 
poueú mais lúcida, e com a minha chegada 

ao Sr. Ministro de Estado do Exército as se
guintes informações: 

a Salvador, pude perceber que o_ impossível 
era realmente impossível. Vocé jamais deixa· 
ria de estar presente, pois isto significaria que 
presente eu também não poderia estar. A _ 
desvinculação espiiifual não pode jamais se 
efetivar quando durante todas as nossas vid_as 
essa união foi a razão maior de sua existência. 

1) O ·Ministério .do Exército determinou 
a realização de operação militar, em 9-5-90, 
na região destinada aos índios T~,~canos e de
nominada "Colônia Indígena Mineral III" ou 
"Área Indígena Pari~Cachoeira 111''? 

2) Caso afirmativo: · 
a) .. que razões justificaram a operação? 
b} com que propósito foi levada a efeito? 

_.ç) quem deu a ordem competente? 
d) ·quais os fundamentos legais da ação? 

A formação de minha personalidade, sem dú
vida, sofreu muita influência de sua parte, 
que, sutil e inteligentemente, se fazia pene
trar em meu univers_o. Pouco a pouco, as 
influências iam se depositando e se forman
do, o que para você (meu avó) se define como 
a mais alta e digna expressão de um ser. Co
mo um grande mestre, ensinou-me o grande 
poder que a palavra tem e como tal a usava 
quando realmente se fazia necessário. Quan-
do não a utilizava era como uma forma de 
demonstrar que a comunicação certa entre 
os homens é aquela feita no momento certo 
e da forma mais adequada, muitas vezes não 
entendia o não dito, mais isso significava, 
como pude aprender no decorrer do tempo, 
que o silêncio era tudo que deveria s~r dito. 

A felicidade era sempre algo transparente 
na expressão do seu olhar, refletindo isso to
dos os atas de sua vida. O amor entre você 
e minha avó Juju era tão expressivo e forte 
que apenas em vocês dois não poderia se con
centrar, transbordando e exalando por todos 
que estavam a sua volta. Morando na mesma 
casa desde que nasci, tive o privilégio de vi
vendar o carinho entre vocês dois, algo fun
damentalmente positivo para a formação de . 
um ser. 

Lembro-me quando vinha até mim de-lica
damente conversar sobre Anísio Teixeira e 
me pedir traduções em inglês desse grande 
educador. Pude detectar, durante esse traba
lho, como dois grandes homens (você e Anf· 
sio) se expressavam com tamanha semelhan
ça. Era a evidência de que os deuses falam 
a mesma língua. 

Tenho a esperança de que esteja me ouvin~ 
do. Como não poderia voe~, então, me ouvir, 
se a vida inteira ensinou~me a gra11de arte 
de saber ouvir? 

Patrícia Viana Queiroz 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 145, DE 1990 

Na conformidade do que faculta o art. 215, 
inciso I, do Regimento. Interno do Senadó 
Federal, e tendo em vista o pronunciamento 
por mim proferido na Sessão do Senado reali
zada em 8~6·90, iC:queirO sejam solicitadas 

e) onde estão atualmente as populações 
afetadas? 

O existe ainda atividade de --gaii!npagem 
na área? 

g) houve danificação de bens pertencentes 
ã- cainunidade? 

h) houve algum tipo de resistência à inter
venção? 

SaJa das Sessões, 8 de junho de 1990. -
Sen.aaõr Maurício Corrêa. 

(A Comis.sdo Diretora.) 

REQuERJMENTO N• 146, DE 1990 

Na .conformidade do que faculta o art. 215, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, e tendo em vista o pronunciamento 
por mim proferido na Sessão.do Senado reali
zada em 8·6-90, requeiro sejam solicitadas 
ao Sr. Ministro de Estado da Justiça as se~ 
guintes informações; 

1) Quais as providências adotadas, no âm~ 
bito do Ministério da Justiça, em face da gra
ve denúncia constante do expediente encami
nhado em 29-5-90, pela Associação da União 
da Comunidade Indígena do Rio Tiquié ao 
SL.Minist.ro de Estado da Justiça? 

2} Te_ndo em vist;i as denúncias recebidas 
pela Funai, relativas à inyasão da Colônia 
Indígena MineraJ UI ou Área Indígena pari
Cachoeira Ill, objeto do telex datado de 
9~?-99 da presidência do órgão, quais os fatos 
efetivameote apurados bem como a:s provi
dências adotadas? 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1990. -
Senador Maurício Corrêa. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Os requerimentos lidos serão publicados 
e renl.etidos ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, indicação que será Iída pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

INDICAÇÃO N• 2, DE 1990 

De acordo coffi o que faculta o art. 224 
do Regimento Interno, fonnulo a presente 
Indicação a fim de que a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania estude e adote 
as providências cabíveis com relação à denún
cia de invasão da Colõnia Indígena Mineral 
UI ou Pari-Cachoeira III e objeto de discurso 
por mim proferido na sessão do Senado Fede
ral de 8-6·90, devendo, se for o caso, ser 
formulada proposição legislativa a fim de evi-

rar que ocorrências da natureza daquelas que 
foram denunciadas voltem à se repetir. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1990. -
Senador .1.\la.urício Corrêa. 

Senhor Presidente, 
Senhores Senadores. 
Como é do conhecimento geral, o Brasil, 

ao longo dos últimos anos, tem sido .objeto 
de severas críticas, tanto no que diz respeito 
ao trato da questão ambiental como no parti
cular do relacionamento com as populações 
indígenas. 

O fato é de suma gravidade no plano inter
nacional, pois coloca o nosso País na perma
nente condição de réu perante a comunidade 
das nações. 

Entendemos que, no mundo moderno, tu
do aquilo que se refere aos direitos humanos 
e â ecologia transcende as fronteiras nacio
nais dos países. De fato, não há como negar 
que tais temas, pela sua-importância intrín
seca e relevância para o futuro da humani
~ade, cçmsti~uem preocupação permanente 
de todos os povos. 

Assim é que, na qualidade de titular de 
mandato eletivo, sentimo-nos no dever de 
adotar as providências ao nosso alcance toda 
vez que graves denúncias chegam ao nosso 
conhecimento nestes dois campos. 

Procedendo desta forma, estamos não s6 
a contribuir para a realização da justiça e 

_d.a paz, mas também a colaborar no sentido 
de evidenciar que o Brasil e as suas institui
ções democráticas envidam as ações devidas 
quando necessário. 

São razões de tal ordem que nos levam 
a trazer ao conhecimento deste plenário de
núncia formulada pela Associação da União 
da Comunidade I~dígena do Rio Tiquiá, dan
do conta de que " ... no dia 9 de maio de 
1990, ocorreu uma operação do Comando 
Militar da Amazõnia na Colô_p;ia Indígena Mi
neral III ou Área Indígena Pari-Cachoeira 
III ... ",área esta definida como colônia indí
gena pela portaria interministerial n~ 12, de 
26-l-88._homologada pelo Decreto no 98.439, 
de 23-11-89. Segundo cons~a. " ... nesta ope
ração os militares expulsaram 123 índios do 
grupo tucano .... ~· .. com a agravante de terem, 
no dia subseqUente, sido forçados a" ... rero
lher os seus pertences e se retirar, porque 
logo as barracas foram incendiaçlas ... ", bem 
assim, tudo o que nelas se encontrava e, ain
da, a" ... farmácia ... com tudo dentro". Rela
ta-se ainda· ter o chefe militar, responsável 
pela operação, declarado " ... aÇ>s indígenas 
que a área não era reserva indígena e sim 
área de segurança nacional ... "por encon· 
trar·se a 20 quilómetros da fronteira da Co
lômbia. 

Segundo a autoridade militar " ... o ouro 
do garimpo estava sendo vendido para a Co
lômbia ... ", fato este caracterizado como'' ... 
contrabando de minérios ... " e capaz de justi
ficar a suspensão definitiva das atividades ga
rimpeiras. Ademais, foram as populações 
afetadas impedidas de se comunicar com a 
Funai sob alegação de que o órgão não estava 
habilitado a mandar" ... qualquer tipo de or-
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de.~ ... "e ainda _porque" ... nâo prestava 

Com estes eventos " ... os indígenas consi
deraram-se expulsos da área sem direito a 
nada mediante a ordem severa do governo". 

Senhor Presidente, Senhores Senadores. 
Os índios tucailos que habitavam a colónia 

atacada, na região denominãda Cara de Ca
chorro, têm demonstrado, historicamente. 
disposição de luta por sua sobrevivência física 
e cultural. Históricas também são as iniiasões 
sofridas por esse povo em suas terras. Terra 
fértil em ouro aguça a cobiça de garimpeiros 
e mineradores. Contra obstáculos poderosos, 
entre os quais as grandes distâncias entre os 
diferentes grupos, os tucanos. conseguiram 
unificar a defesa dos interesses de suas diver
sas comunidades em torno da Associação, 
que negociou com as autoridades brasileiras 
a demarcação de suas terras e obteve reco~ 
nhecimento da Colónia Indígena através dos 
Decretas_ Presidenciais nos 98.4:37, 98.438, 
98.439, e 98.440, de novembro de 1989. 

O povo tucano sempre pautou sua conduta 
pelo espírito de colaboração com o governo, 
inclusive com o P,rojeto Calha Nane. Este 
fato, aliado à aceitação de que suas terras 
fossem demarcadas não sob a forma de reser· 
va, mas de colónia indígena, suscitou críticas
de outros povos e de entidades que defendem 
os interesses dos índios. Em seus documen· 
tos, reitCradamente afirmam que o Comando 
Militar da Amazónia e a Funai conhecem'~nos 
o suficiente para saberem qu.e--saá àeScabidas 
as acusações imputadas. Esses fatos tornam 
a alegada ação de guerra e os maus tratos 
denunciados ainda mais revoltantes para eles. 

É oportuno lembrar que inscrevemos na 
Constituição de 1988 - náo sem muito esfor
ço contra grandes resistências - o direito 
inalienáVel dos índios sobre as terras que ocu
pam. Dispõe o art. 231: "Sáo reconhecidos 
aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições e os direitos· origi
nários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo ã União demarcá-la, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 

O § 5'1 do mesmo artigo, por sua vez, é 
claro quanto aos procedimentos para remo· 
ção de grupos indígenas: "É vedada a remo
ção dos grupos indígenas de suas terras, sal
vo, ad referendum do Congresso Nacional, 
em caso de catástrofe ou epidemia que ponha 
em risco sua ·população, ou no interesse da 
sob_erania do País, após deliberação do Con~ 
gresso Nacional, garantido, em qualquer hi~ 
pótese, o retorno imediato logo que cesse 
o risco"~ 

A serem verdadeiras as denúncias, portan~ 
to, não só uma comunidade indígena foi agre~ 
di da, corno o próprio Congresso Nacional foi 
desacatado em sua autoridade. Mais uma vez 
estaríamos diante de_ pressões que insistem 
em passar por cima da Constítuiçáo, numa 
tentativa primária de manter bolsões de po
der discricionário e autoritário. Devemos de
monstrar que, a cada evidência de comporta~ 
mento inconstitucional, o Congresso reagirá, 
pois nada é tão urgente para afirmação da 
cidadania brasileira quanto fazer valer a lei, 

em qualquer circunstância, especialmente se 
----os atingíáos pela ar!JifiaríEdade forem os seg~ 
mentes mais frágeis da poPulação, como é 
o caso dos povos indtgenas. 

Uma coincídêncía relacionada ã denúncia 
sobre o caso dos tucanos nos chama particu
larmente a atenção. No mesmo dia 29 de 
maio, quando recebemos erri nosso gabinete 
a_ v:isita de_ representantes indígenas, o jornal 
_E_olhade S. Paulo publicava matéria refereQte 
ao documento "Estrutura do Poder Nacional 
para o Ano 2001", elaborado pela Escola Su
perior de Guerra. Tal documento· afirma que 
o Estado "pode chegar ao recurso extremo 
da guerra" para superar os obstáculos que 
dificultem ou impeçam a conquista dos "ob je
tivos nacionais permanentes". São conside
rados alvos passíveis dessa ação extrema o 
c_ontrabando, o narcotráfico e as organiza
ções não-governamentais indigenistas e pre
_servacíonístas._- ~ ----

Será a invasão das terras dos tucanos já 
um arremedo dessa concepção, no mínimo 
assustadora pela facilidade e primarismo com 
que nivela banditismo e ação indigeniSta e 
preservadonista? Embora não tenham sido 
expressamente mencionadas na matéria as 
comunidades indígenas, manifestamos o te
mor de que as considerações emitidas, vaza
das em conceitos da anacrónica ideologia da 
segurança nacional, firmem uma espécie de 
jurisprudência -ã margem da lei que venha 
a incluir ãtentado!:-contra os direitos dos ín
dios. 

Pois atentado é, certamente, o que terá 
acontecido na-C!lbeça do Cachorro. A Coló
nia Pari-Cachoeira III, bem como as florestas 
nacionais que dela fazem parte, situa-se em 
região de fronteira com a Colômbia. Serviria 
isto de argumento para a prática da violência 
que ora repudiainos? 

O suposto argumento justificador da inva
são seria um relacionamento entre outra tri
bo, denominada Maku, e cidadãos estran~ 
geiros, envolvendo negócios com ouro, armas 
de fogo, bebidas alcoólicas e lenocínio. Duas 
observações cabem a respeito. Em primeiro 
lugar, é preciso que as autoridades executivas 
se conscíentizem de que o ordenamento jurí· 
.dica reconhece aos índios a inimputabilidade 
penal, e isto por razões óbvias. Assim sendo, 
é necessário, de uma vez por todas, que os 
agentes federais compreendam os limites que 
a legislação lhes impõe na eventualidade do 
cometímento de fato típico por índios. Em 
segllhdo lugar, é neCessáriO ter~ devida cau
tela para não encetar ações repressivas indis· 
criminadascontra todas as tribos que habitam 
urna determinada região pelo simples fato da 
ocorrência -de um ilícito em determinada co
munidade. 
---Há notícia de telex do Superintendente da 
Funai soliéifãiido providéncias para a apura
ção da denúncia de que, liderados por Cláu
dio Barreto e Benedito Machado, índios Ma
ku e Tukano estariam introdLLZindo garim
peiros brasileiros e colom.bianos na área de
marcada, "com graves danos para a ecologia 
e ameaças à seguranÇa da fronteira". 

Não se_ sabe _até o presente o resultado da 
diligência solicitada pela Funai. 

Documento da Associação da União da 
Comunidade Indígena do rio Tiq ui é, entre
tanto, assegura que os indígenas, nominal· 
mente citados, absolutamente não pratica
ram tais atas. No caso particular do Sr. Cláu
dio Barreto, trata~se de índio que se encontra 
em Manaus, desde novembro de 1989, em 
condições precárias de saúde, acometido de 
tuberculose óssea em fase fínal. 

Ademais, reclamam os indígenas da forma 
como foram tratados pelo coronel comandan
te da invasão. Afirmam ter sido sua liderança 
desrespeítada e humilhada, além de todos te
rem sido ofendidos e impedidos de utilizar 
o rádio~ transmissor da comunidade_. Essas re
clamações precisam ser objeto de rigoroSa 
investigação. 

A serem verdadeiros os fatos denunciados, 
o dia 9 de maio de 1990, com a invasão da 
colônia indígena do Pari-Cachoeira III e a 
humilhação sofrida pelo povo Tukano, deve 
tornar-se o marco de luta contra as aç-6es 
arbitrá_rias irilp_ostas aos índios brasileiros.. __ 

Por certo. a defesa das fronteiras, o com· 
bate ao narcotráfico e ao contrabando das 
nossas riquezas minerais exigem ações go~~r~ 
namentais enérgicas e urgentes._ Não pode· 
mos, porém, compactuar com atitudes vio· 

. lentas que atentem contra os direüos funda-
mentais e constitucionais dos braSileiros. 

Não podemos ficar assistindo, passivamen
te, ã morte lenta das nossas comu-nidades in
dígenas sob as mais diversas e esdrú:;::ulas ius
tificativas. 

A história Yanomami, dentre outras, é 
exemplo atual do descaso com que a socie
dade envolvente e as autoridades constituídas 
tratam questao que Configura verdãdeiro ie
nocídio, pela rapidez com que o povo está 
sendo diziinado. 

Alguns setores do governo brasileiro acu
sain organizações naciOnais que lutall], pela 
observância dos direitos indígenas e pela pre· 
servaçao· ecológica da região de tentativa de 
internacionalizar a Amazónia, ou de mobi
lizar a opinião pública mundial contra oBra
sil. Fatos como o de que nos ocupamos não 
podem, honestamente, contribuir para que 
nosso País tenha imagem positiva junto ã opi~ 
nião pública estrangeira. 

Neste_ põnto é Jícíto perguritar: onde_ está 
a Funai? Ciiada c_orõ. a finalidade precípu_a 
de se constituir em órgão governamental de· 
fensor dos ínteresseS indígenas, a entidade 
tem pautado suas açóes pela omissão, 'pela 
negligência e pela falta de seriedade. Durante 
o desenvolvimento dos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, cientes da abso
luta ineficácia do órgão e ante a neéessidade 
de se proteger os direitos indígenas, insere· 
veram os constituintes na Lei MaiOr o seguin
te preceito: 

"Os índios, suas comunidades e erga· 
nizações s~o. partes legítimas para ingres· 
sar em juízo em defesa de seus direítos 
e interesses, iiltervindo o Ministério Pú: 
blico em todos os a tos do processo." 
(Art. 232.) 
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Esta foi, Senhore~ Senadores, a alternativa 
encontrada para impedir a proliferação dos 
atos de violência, em suas diversas formas, 
praticados contra os índios. Durante a reali· 
zação da Assembléia Nacional Constituinte, 
aqui vieram os índioS e suas- aSs0daç6t:is re
presentativas, deixando registradas suas pre
senças pela participação efetiva e vigorosa 
nas discussões, nos discursos em plenário, nos 
levantamentos de dados e elaboração de rela
tórios, riqueza de subsídios que nunca pode· 
remos deixar de agradecer, pQr nos favorecer 
a concretização do conhecimento a respeito 
do seu modo de viver e de lutar pela sua 
sobrevivência. 

A visita ao Senado Fe"deral de dois reprc· 
sentante.s do povo Tukano no último dia 29, 
e os fatos apontados nos documentos trazidos 
à colação dão-nos a dimensão de nossa res· 
ponsabilidade. Nesta hora, temos que ter ela· 
ro qual é a nossa verdadeira função neste 
Parlamento. Como representantes legítimos 
do povo brasileiro, porque eleitos pelo voto 
popular, temos por dever primeiro o de pre· 
servar os direitos humanos fundamentais, por 
ser este o princípio informador da ordem de· 
mocrática restaurada. 

Sem participar desta luta, seremos; -sem 
dúvida, cúmplices das injustiças e do geno
cídio progressivo e crescente das sociedades 
indígenas, e só nos restará concordar com 
osTukanos quando afíimam no final do doeu· 
meato intitulado "Relatório dos Fatos Ocor
ridos na Área lndfgena Pari-Cachoeira III": 
"É ísso que está acOnteCendo num país cha· 
mado Brasil, país delt!_ocrático, país sem ra· 
cismo e o maior país católico do mundo. Não 
se sabe se a ecologia sobreviverá, porque o 
índio está no final de seu extennínio", 

Senhor Presidente. 
Tendo em vista a gravidade dos fatos sobre 

os quais acabamos de discorrer, estamos en
caminhando à Mesa, neste momento, reque
rimentos de informação a serem enviados aos 
senhores Ministros de Estado do Exército e 
da Justiça, bem como indicação _para que a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, na forma regimental, estude a matéria 
e, se for o caso, proponha medidas que se 
façam necessárias para evitar novas ocorrêri
cias do gênero. 

Muito obrigado. 

Folha de S. Paulo -4-6~90 

Índios pedem our6-ao 
Exército por invasão 

Gutemberg de Souza 
Da Sucursal de Btasflia 

A comunidade dos índios tucano, que vive 
no município de São Gabriel da Cachoeira 
(AM), perto da fronteira com a Colómbia, 
reclama do Exército o pagamento de 43,2kg 
de ouro (o equivalente a Cr$ 41 milhões) 
como indenização por êStragos-fe"itos em seu 
te.rritó.riQ.._$egundo os índios, uma patrulha 
do Comando Militar da Amazônia invadiu 
no dia 9 de maio- a área- indígena Pari#Ca
choeira 3, onde existe um garimpo, destruin
do o acampamento e tod_o o material usado 

na extraçãQ de ouro_ Os 123 índios que 
traba_l_havarn no local foram expulsos. 

Segundo o Exército, a operação ocorreu 
_ (ora da área indígena, para reprimir contra

band_istªs brasileiros_ e venezuelanos. O Sub
proclirador-Geral da República Cláudio Fon
t~_lles, 43, diz que houve um erro geográfico. 
A Procuradoria Geral da República recebeu 
em Brasilia a informação de que os militares 
teriam sido incumbidos de expulsar garim
peiros colombianos d~ serra a Traír_a, ao sul 
de Pari-Cachoefra 3. Quinta-feita, Fontetles 
envíOu ao Ministério do Exército um ofício 
apontando o "lamentável engano" e pedindo 
que -o- garimpo de Pari-Cachoeira 3 seja de
volvido aos índios. 

A área indígena Pari-Cachoeira 3, de 
11.134 hectares, foi homologada Decreto no 
98.439, de novembro último. O território é 
usado como garimpo. pelos 4.200 índios que 
vivem em Pari-Cachoeira 1 e 2, diz Álvaro 
Tucano, 36, um dos líderes da tribo. 

Segundo o Centro de Comunicação Social 
do Exército (Cecomsex), o acompanhamento 

-destruído ficaVa fora de Pari-Cachoeira 3, 
num local já explorado pela Paranapanema 
SI A. Os contrabandistas fugiram, diz o Ce· 
comsex:. 

Só na quarta-feira,' 21 dias após o episódio, 
o superintendente da Funai em Manaus via
jou à região para saber o que aconteceu. Em 
Brasilia, o superintendente de assuntos fun
diários da Funai, Sigfrído Graziano, 56, diz 
que o órgão não teve participação no caso. 
Segundo ele, a garimpagem em terra índige
na, desde que feita pelos próprios índios, é 
legal. 

(À Comissão de Consiituiçdo, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A indicação lida será publicada e enviada 
à Comíssão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

Passo a palavra ao nobre Senador João.Cat
mon. 

O SR. JOÃO CALMÓN {PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, realizou-se, nos últi
mos dias, no Ceritro de Convenções de Brasí
lia, a Cõnfirência Internacional sobre o Ensi· 
no de Ciência para o Século XXI. Trata-se 
de uma feliz iniciativa do Ministério da Edu
cação, através da Coordenado ria de Aperfei
çoamento do Pessoal de Nível Superior -
CAPES, sob a dinâmica direção da eminente 
professora Eunice Durham. 

Ao ser homenageado na sessão de encerra
mentO dessa conferência, elaborei um discur
so 4iie preferi não ler. Falei de improviso 
e agradeci aquela hqrnena,gem muito gene
rosa que me estava sendo prestada. No decor
rer de minha exposição, focalizei a minha 
últíma idéiã. fíxá., a minha última obsessão. 

Lutei para incluir no Orçamento da Repú
blica um artigo vinculando, o:J:brigatoriamen
te, um percentual mínimo nos orçamentos 
públicos_ para a educação, pois considero ab
solutamente essenciâl que o Brasil siga o 

exemplo de países da importância dos Esta
dos Unidos, líder do mundo capitalista, da 
União Soviétfca, líder do mundn socialista, 
e do Japão, que é, em Ultima análise,. um 
milagre da educação. 

Citei um trecho do livro de Gorbachev, 
que está à venda em todas as livrarias, o best
seller intitulado "Perestroika". ·Nessa obra 
de repercussão mundial, Gorbachev declara, 
a certa altura, que ·•agora, na União Sovié
tica, estão_sendo fechadas, sumariamente, fá
bricas e universidades reconhecidamente ine
flcientes". 

Tive oportunidade de mostrar os livros que 
resumem todas essas avaliações. dos Estados 
Unidos, o livro A Nation at Risk; da União 
Soviética, o livro já citado Pcrestroika; e do 
Japão, Educação Japonesa, Hoje. Salientei 
a significação excepcional dessas avaliações. 
Até dois países que se empenharam numa 
guerra. utilizando bombas atôrnicas em Na
gasaki e Hiroshima, decidiram, anos depois, 
no Governo Reagan, estabelecer um acordo 
para que um grupo de educadores americanos 
de alto nível fosse ao Japão realizar uma ava
liação da educação nipónica. Ao mesmo tem
po, uma equipe de educadores japoneses, 
também de alto nível, realizaria uma avalia
ção do sistema educacional americano. 

A propósito do que ocorreu na União So
viética, acrescentei: 

"Ao contrário -do que ocorreu na 
União Soviética, aqui, em nosso País, 

--dessa avaliação ampla e profunda, não 
deve resultar o fechamento de qualquer 
univer~idade, mesmo comprovadamente 
ineficiente. Nós, aqui, deveremos con
centrar esforços para eliminação dessas 
deficiências, já que o Brasil ainda não 
tem o número mínimo de universidades 
de que necessita". 

Esta sessão está sendo presidida pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, um dos mais eminen
tes jornalistas da história da imprensa deste 
País, que sabe que, na hora da paginação 
de uma matéria, pode deixar de ser incluído, 
por falta de espaço, o último item de determi· 
nada matéria. Foi o que ocorreu, ontem, com 
o Correio BrazilienSe, que citou as minhas 
palavras sobre as avaliações realizadas nos 
Estados Unidos, na União Soviética e no Ja
pão. Ntí.o foi possível incluir o trecho em que 
eu me-referia à decisão, que me parece impe· 
rativa, de não se fechar nenhuma escola, mes
mo deficiente. Ê necessário eliminar as defi· 
ciências põrventura existentes em nossas es
colas de qualquer nível, desde o jardim de 
infância e o 1" grau até a universidade, sem 
promover o seu fechamento, como ocorreu 
na União Sovíética. 

Para não deixar nenhuma dúvida em algum 
leitor desavisado sobre a minha intenção ao 
colocar pela segunda vez no Orçamento" da 
República, em 1989, e agora para 1990, di
nheiro para o financiamento desta ampla e 
profunda avaliação da educação brasileira, 
fiz questão de me inscrever para prestar estes 
esclarecimentos. 
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Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, para incluir também, no 
meu pronuncíamento, o impressionante rela a 

tório sobre as dificulçlades extremamente gra
ves por que está atravessando a CAPES. 

Creio que todos deveremos envidar esfor
ços para socorrer·essa benemérita instituição, 
fortalecendo-a, tão importante que é na área 
da Ciéncia e da Tecnologia, responsável pela 
concessão de bolsas a estudantes, não apenas 
no Brasil como também no exterior. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. JOÃO CALMON EM SEU 
DISCURSO: 

Recebo com honra e alegria a homenagem 
deste órgão exemplar da nossa educação, que 
é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do 
Pessoal de Nível Superior. ConstitUI reite~ 
rado prazer o convívio com professores e 
cientistas, especialmente num encontro que 
tem repercussões seguras sobre o futuro do 
País, ao tratar do ensino de ciéncias. 

A este prazer da homenagem e do convívio 
corresponde, todavia, o dever de prestar con
tas dos mandatos eletivosque tenho exercido. 
Não sou e nunca fui professor ou pesquisador 
do campo da educação, mas apenas um hu
milde lutador da causa da educação. Entre
tanto, não encetei nem enceto esta luta exclu~ 
sivamente em meu nome pessoal e, sim, por 
perceber na sociedade o desejo de_contar com 
uma educação democrática, tanto q!Jantita
tiva quanto qualitativamente. Já vai longe o 
tempo de Péricles, em que os cidadãos ate
nienses reuniam-se em lugar público e vota· 
vam, levantando as mãos. A complexidade 
do mundo contemporâneo exige l.i:ltermediá
rios, que são os mandatários do povo e dos 
Estados, para atuarem em seu nome, num 
processo sutil de mútua responsabilidade. 

Assim, empenho-me na luta dos que me 
conferiram cinco mandatos de Deputado Fe
deral e de Senador. A luta das famílias que, 
como aves de arribação, chegam da área rural 
e não encontram nas cidades vagas para seus 
filhos na escola. A luta das fanu1ias que se 
angustiam com as duas out três horas letivas 
diárias, que não prepararão"Sua-s crianças pa· 
ra -os desafios do futuro. A luta dos jovens 
que ambicionam empurrar para longe os ~eus 
horizontes com o ensino efetivo de níveis mé· 
dia e superior. A luta dos adultos que procu
ram as oportunidades que não tiveram ou 
que procuram avançar sua competência rumo 
à pesquisa e ao ensino de pós-graduação. 

Que tenho feito, pórtarito? Que luta tenho 
enfrentado? Remexo minhas memórias e de
paro-me com o acanhamento dos recursos 
financeiros dedicados à educação dos anos 
70. Por fazer parte do setor social, era rele
gada a plano secundário e situada na cauda 
das prioridades nacionais: Foram necessárias 
duas propostas de Emenda Cõi\stitucional 
para vencer numerosas resiStências. A emen~ 
da, uma vez aprovada, foi conhecida pelo 

meu nome, mas devia ter o nome de todos 
os parlamentares que a apoiaram. 

Depois, veio a batalha da regulamentação, 
em que se destacou o então Ministro Marco 
M<!cieL Sofistas afirmavam que o BraSil já 
aplicava mais--do que a Emenda Calmon de· 
terminava. Vieram então as definições vigen
tes de receita de impostos e de manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 

Mal vencida esta batalha,porém, seguiu-se 
a Assembléia Nacional Constituinte. Pode
rosos lobbies se miraram na salváguarda des· 
tinada à educação para retalhar a receita tri
butária. Duros esforÇOs- forani entã.o neces
sários para abrir caminho ao atual art. 212. 
Os tempos, porém, si encarregarám de mos
trar que, apesar das oposições cerradas, a 
educação não vive a pletora, mas, antes, a 
escassez de recursos. 

Para onde então dirigir esta luta sem ter
mo? Duas dimensões básicas, duas frentes 
de combate urgem ser atacadas; de um lado, 
o alarganiénto dos recursos, uma vez que o 
Brasil pode e deve aplicar mais eni educação. 
De outro lado, a frente que confere dignidade 
e seriedade à luta como um todo: o melhor 
aproveitamento de recursos alocados ao se
tor. 

Se a educação, como outros setores da na
ção, está doente, cumpre realizar um d.iag· 
nóstico que determine as causas da moléstia 
e condu~a--~~- seu tratam~nto. Com esse fim, 
consegm aprovar, nas Leis Orçamentárias re
ferentes aos exercfcios de 1989 e 1990, emen· 
das de minha autoria, destinadas a assegurar 
recursos para uma avaliação ampla da educa
ção brasileira. Uma a':~liaÇão capaz de mos
trar à opinião pública as falhas e os meios 
de superá-las. Uma avaliação não para indi
car e julgar pessoas ou instituições, mas de 
indicar os elos fracos na cadeia de responsabi
lidades. Uma avaliação não para a busca de 
bodes expiatórios, a s-erem execrados no pe
lourinho, mas um balanço crftico que sirva 
de ponto de partida para o exame contínuo 
do de_s~mpenho da educação nacionaL Uma 
avaliação, enfim, não para dividir, mas para 
orquestrar esforços construtivos. 

A idéia, infelizmente, ainda não foi ade
quadamente interpretada. Os recursos ~o 
an.o~p-as-s-ado chegaram a ser utilizados em 
finalidades nobres, porém que desfiguraram 
o impacto que se precisa alcançar. Tenho a 
esperança de que o qua.dro -~ reyerta e tenha· 
mos finalmente a oportunidade de um verda
deiro prOcesso avaliativo, a se iniciar ainda 
no corrente ano. 

Ainda outra dimensão do melhor aprovei
tamento de recursos é- a alQcação interna de 
recursos educacionais. Os salários dos profes
sores não podem continuar em níveis ·aviltan
tes. A aposentadoria especial, por outro lado, 
uma espécie de remuneração a posteriorl do 
magistério, precisa ter analisado o seu impac
to sobre as despesas de manutenção e desen
volvimento do ensino, onde pelo menos par
cialmente se incluem. Além disso, a boa casa 
quer~se assentada não sobre ã:reia, mas sobre 
rocha. E nossa casa está erigida sobre um 
ensino fundamental que não cumpre as suas 
finalidades. Falta à grande parte da nossa 

população participar do início ao fim de um 
processo educacional básico, que lhe dê aces
so a alguns dos bens mais elementares da 
vida. 

Não se trata, numa ótica mesquinha, reite
ro aqui, de subtrair recursos do ensino supe
rior para apficar no ensino fundamental. Ca
be, antes,' perguntar: o que fez o ensino supe
rior, especialmente o público, gratuito e afta
mente elitizado, pelas massas que sequer che
gam a ser funcíonalniente affabetizadas? Não 
tenho preconceitos contra o ensino superior. 
Um órgão, como a Capes, que avalia o ensino 
de pós-graduação, que, segundo estudos do 
S"rinado, gasta com competência nas atlvida
des-fim e mantém excelente proporção de re
cursos nas atividades-meio, mereceu o meu 
enérgico apoio na Lei Orçãmentária para ·este 
ano, como também na manutenção da sua 
identidade na reforma administrativa. 

Há, porém, a vontade do Constituinte, 
consubstanciada no art. 60 do ato das Dispo· 
sições Constitucionais Transitórias, qlie esta
belece prioridade nítida para a erradicação 
do analfabetismo e a universalização do ensi
no fundamental. Não é possível contrariar 
a Constituição a ciida Orçamento Federal. 
Por isso, prosseguirei nesta luta pelo respeito 
à Lei Maior. E nada mais oportuno no ano 
que a Unesco e seus países-membros- consa· 
graram mundialmente_ à alfabetização-e, por 
conseguinte, ao ensii'1o fundamental. 

Termino", agradecendo, mais uma vez, este 
privilégio. Vejo nesta reunião a semente e 
os frutos de um saber que não se enclausura, 
que não se circunscreve à torre de marfim, 
que não morre na autofagia corporativista. 
O ensino de ciências perpassa todo o sistema 
educacional e a vida de cada .país. É ele que 
pode alcançar o menino da palafita longínqua 
e colocá-lo em sintonia com o mundo cuja 
existência, muitas vezes, sequer supõe. :É 
também o ensino_ da ciência que planta o de
senvolvimento cieritífico e tecnológico e põe 
o Pafs 'em dia_ com o cenário internacional. 
É este um fruto do ensino superior, que bene
ficia, com seus efeitos multiplicativos a Nação 
e a comunidade internacional. 

A DIFÍCIL SITUAÇÃO DA CAPES 

A Capes foi, neste ano, extremamente pre
judicada na sua dotação orçamentária do ano 
paSsado, pelas seguinte_s razões: 

1) As me~asfísicas_, em número de bolsaS, 
fi~ram _congeladas _ _pelo 2~ ano çqnsecutivo. 

2) A metade dos recursos necessários ag 
cumprimento dessas metas ficou na depenM 
dência de recursos condicionados a excesso 
de arrecadação, que não foram agregados à 
efetiva dotação orçamentária da Capes. Des
sa forma, nosso orçamento ficou, na prática, 
reduzido à metade. 

3) Além disso, a extinção temporária da 
Capes desorganizou toda sua atividade de ro· 
tina e provocou o atraso de mais de um mês 
no repasse de recursos. 

4) Em virtude de não ter havido a correção 
do saldo orçamentário, que deveria ter oco r· 
rido no final de.abril, os recursos disponíveis 
são suficientes apenas para o pagamento de 
parte das bolsas de maio (a Demanda Social), 
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mas ~sso implicando a transferênCia de recur
sos das bolsas no exterior, que estão assegu
radas apenas até agosto. 

Desta forma, as atividades da Capes se 
acham bastante ameaçadas pela falta de re
cursos. Mas não se trata apenas disso. A Ca
pes tem sido também extremamente afetada 
pela reforma administrativa em curso. 

5) A Capes sêmpre manteve uma política 
de pessoal que envolvia a utilização de pes
soal cedido pelas universidades e outras enti
dades de pesquisa, como forma de evitar a 
cristalização de uma burocracía interna. Des· 
ta forma, apenas metade de seu pessoal era 
constituída de funcionários do quadro pró
prio do órgão. A reforma administrativa atin
giu diretamente esse pessoal, do qual apenas 
113 pode ser conservado. Assim, no momento 
mesmo em que foi recriada, a Capes perdeu· 
um terço do seu pessoal. 

6) Além dos problemas que a redução 
drástica de pessoal acarreta para o funciona
mento da Capes, o perigo maior está em que 
a preservação da política de impedir a utiliza
ção de pessoal cedido venha a burocratizar 
a instituição e impedir que ela conte com 
o pessoal altamente qualificado_e com expe
rié'ncia da vida acadêmica, que tem sido res
ponsável pela sua flexibilidade e agilidade e 
pelas iniciativas inovadoras que a tem carac
terizado. 

7) Agora, a pressão da política de "enxu
gamento" está a exigir uma redução de V3 
do pessoal efetivo (ou 35 funcionários), o que 
tomará o próprio funcionamento do órgão 
inviável, uma vez que se tratava de uma insti· 
tuição já extremamente enxuta. De fato, a 
Cápes despendia com pesSõãl apenas 0,8% 
do seu orçament9 e as despesas_ de adminis
tração (incluindo o funcionamento das cernis· 
sões de avaliação) não ultrapassava 0,7%. 

8) A reforma administratiVa afetou -ã Ca
pes de uma outra maneira, rnuti1ando a suª 
estrutura intema. A Capes estava organizada 
em 1 Diretoria Geral, 2 pixetQri.as, 7 Coorde
nadorias, J Divisões e 8 SeçõeS. Essa estru
tura, entretanto, estava incompleta, porque 
não tinha havido a criação de funções neces· 
sárias à irhplantação da reforma decretada 
em 1986. Desse modo, todas as Coordena· 
darias voltadas para as atividades~fim, não 
possuíam ainda as divisóes competentes, as 
quais funcionavam de modo infOrmal. O De
creto n9 99.244 reduziu esta estrUtura a 1 Di
reteria, 2 Coordenadoiias, 1 Divis3o e 4 S~r~ 
viçós, --com:- o- 4Uê-·se- torna imjJ6ssívei a· sua 
orgánização iittc!rria. ' 

9) Finalmente, a Op()sição da nova política 
administrativa à eXistênCia de Órgãos Autô· 
npmos volta a ameaçar a autonomia da Ca
pes, que está ainda a depender da organi
zação que será proposta no próximo dia 18 
de junho. 

Há que se acrescentar, entretanto, que o 
Ministro da Educação tem agido no sentido 
de obter os recursos necessários a curtíssimo 
prazo e tem defendido a autonomia da Capes~ 

Atividades da Capes 

As funções e finalidades da Capes se tradu
zem concretamente no acompanhamento e 

avaliação anuais de cerca de 1.400 programas 
de mestradO e doutorado, concessão de quase 
15.000 bolsas de estudo no País e mais de 
'2~000 no exterior, auxl1ios técnicos e finan
ceiros para manutenção e consolidação dos 
cursos de pós-graduação, gerenciamento e 
acompanhamento de mais de 60 projetas de 
cooperação internacional, além de_ um amplo 
elerico de atividades de fomento à pós~gra· 
doação, como, por exemplo, programas espe
ciais de fortalecimento de setores estratégi· 
cos., intercâmbio de professores visitantes e 
de documentação biblíográfica e_ apoio a reu
niões acadêmico-científicas. 

Não obstante este vasto leque de atívida~ 
des, a Capes, dentre todos os órgãos da admi
nistração direta e indireta é um dos que pos
suem formato organizacional mais eficaz e 
racional pois não despende mais de 1,4% do 
seu orçamento éom seu próprio pessoal e ad
ministração. Os 98,6% restantes são destina
dos inteiramente às ativídades-fim, e distri~ 
buidos sob a forma de auxílios e bolsas, 

Orçamento 

.Orçamento Solicitado US$ 259 milhões 
Orçamento apresentado ao Congresso 

US$ 173 milhões 
Orçamento aprovado pelo Congresso com 

recursos condicionados USS 158 milhões 
Orçamento liberado pelo Governo Federal 

(sem recursos condicionados) US$ 96 milhões 
- Pedido de suplementação apenas para ma

nutenção das bolsas existentes (sem recursos 
para fomento) US$ 105 milhões 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa) 
- ConCedo a palavra, para breve .comuni
caçao, ao nobre_Senador João Menezes. co
mo Líder. 

O SR. JOÃO MENEZES PRONUN
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES. 

Mário Maia- Nabor Júnior- Carlos De 
Carli - Joã_o Menezes - Carlos Patrocínio 
-João Lobo- Chagas Rodrigues-Afonso 
Sancho_- Mauro Benevides- Carlos Alber
to - José Agripino -Raimundo Lira -
Ney Maranhão- João Lyra---: Ruy Bacelar 
~José Ignácio Ferreira- João Catmon
Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Fer· 
nando Henrique Cardoso -lrapuan Costa 
Júnior- Mendes Canal e - Affonso Camar
go- AlbeJ;to Hoffmann -José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. l" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 147, DE 1990 

Senhor Presidente, 
Venho requerer a Vossa Excelência, fun

damentado no art. 199 do Regimento Inter
no, que, ouvido o Plenário, seja convocada 
Se"Ssáo Especial do Senado em homenagem 

a.o jornalista Carlos Castello Branco, no 
transcurso de seu 70~' aniversário. 

Justificação 

Símbolo maior da imprensa política brasi· 
!eira, Carlos Castello Branco estará comemo· 
rando, no próximo dia 25 de junho, seus 70 
anos de vida. Nascido em 1920, em Teresina, 
Piauí, formou~se em Direito pela Uníversi~ 
dade de Minas Gerais em 1943, mas mante
ve-se fiel ao exercício do jornalismo, atívi· 
dade que já exercia desde 1939. Tendo traba· 
lhado nos Diários Associados, passou por di~ 
versos cargos de chefia até fixar~se como re· 
pórter político a partir de 1949. Nessa condi
çáo, escreveu, inicialmente, em O Jornal e, 
em seguida, no Diário Carioca e em O Cru
zeiro. Tendo ocupado a função de editor da 
Tribuna da Imprensa e do Diário Carioca, 
afastou-se das redações para tornar-se Secre· 
tário de Imprensa do Presidnete Jânio Qua
dros. Em 1962, retornou ã imprensa escrita, 
no Jornal do Brasil. iniciando A Coluna do 
Castello, que escreve até hoje, e, ainda,_ exer
cendo até 1972 a Chefia da Sucursal desse 
tradicional periódico em Brasl1ia. 

Nas últimas cinco décadas, Carlos Castello 
Branco registrou e analisou argutamente os 
momentos de maior importância da vida polí
tica nacional. A qualidade da análise de seus 
textos, sempre objetivos, e o exercício do 
jornalismo sempre com a maior ética, carac
terizam Castelinho. Desse modo, tornou-se 
ele um paradigma de prática do jornalisino 
político para os novos profissionais da área 
desejosos de se especializarem ness_e assunto. 
O reconhecimento pelo trabalho jornalístico 
de Castelinhopode ser visto, ainda, nas várias 
condecorações que recebeu no Brasil e, mes
mo, no exterior, Carlos Castello Branco foi 
premiado com o reputado "Maria Moors Ca~ 
bot" de jornalismo, da Universidade de Co
lumbia, Nova Iorque, tendo, também, rece
bido o Prêmio Mergenthaler, de liberdade 
de imprensa. 

Em verdade, reverenciar Carlos Castello 
Branco é também urna forma de reconhecer 
o excepéional desempenho da imprensa na 
construção da democracia. Ao divulgar os 
fatos, aprofundar as pesquisas e interpretar 
o cotidiano, a impre-nsa instrumentaliza a SO· 

ciedade na defesa de seus direitos e dos valo
res democráticos. Esta é a trincheira na qual 
sempre batalhou Castello Branco, decano do 
jornalismo político entre nós. 

Homenagear Carlos Castello Branco em 
seu aniversário signifiCa reconhecer a hrstória 
de vida desse jornalista, pautada pela ética 
e coerêndã. Significa, também, reconhecer 
sua contribuição ao jornalismo brasileiro, pe
Ja fundação do jornalismo político contem· 
poráneo no País, e, conseqüentemente, sua 
contribuição ao público, que se vê esclarecido 
pela Coluna do Castello. 

Esperamos, pois, ver o presente requeri
mento aprovado pelo Plenário, depois de re
cebido e processado pela Mesa. 

Sala das Sessões, de junho de 1990. 
- Senador Marco Maciel, Líder do PFL no 
Senado Federal.- Mário Maia- José Agri-
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pino - Odacir Soares - Afonso Sancho -
Diva Ido Suruagy --João Calmon - Pompeu 
de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Este requerimento será votado oportuna~ 
mente, tendo em vista o disposto no art. 168 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu_de Sousa) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DO DF N• 31, DE !990 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Disc_ussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n·' 31, de 1990, de iniciatíva 
do Governador do Distrito Federal, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir crédi
tos -adicionaís até O limite de Cr$ 
15.878.422.000,00 (quinze bilhões, oito
centos e setenta e oito milhões, quatro
centos e vinte e dois mil cruzeiros) ·e dá 
outras providências (dependendo de pa
recer). 

Solicito ao nobre Senador Mário Maia o 
parecer da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente e.Srs. Se
nadores, originário do Governo do Distrito 
Federal, vem a exame desta Casa, nos termos 
do art. 3'·' da Resolução n9 157, de 1~ de no
vembro de 1988, o presente Projeto de Lei 
que "autoriza o Poder Executivo a abrir cré· 
ditos adicionais à Lei Orçamei:ttária Anual 
até o limite de Cr$15.878.422.000,00 (quinze 
bilhões, oitocentos e setenta e oito milhões 
e quatrocq:ntos e vinte e dois' mil cruzeiros) 
e dá outras providências". 

Acompanha a Mensagem do Sr. Gover
nador Exposição de Motivos dos Secretários 
de Planejamento e da Fazenda, na qual escla
recem que o acréscimo dos valores que inte
gram a Lei Orçamentária Anual, aqui pro
posta, será atendida com receitas -oriundas 
de excesso de arrecadação, com predominân
cia para a arrecadação tributária. 

A maior parcela destina-se à cobertura de 
despesa adicional de gastos com Pessoal e 
Encargos Sociais de toda a Administração 
do Govemo do Distrito Federal. O restante 
destina-se_à inclusão, de um pr~jeto espe
cífico no orçamento de investimento da Com
panhia de Água e Esgotos de Brasília -
Caesb visando à ampliação do sistema de 
abastecimento de água potável e esgotos do 
Distrito Federal, proveniente de recursos 
contratados junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID. e --sua corres
pondente contrapartida nacional com recur
sos do Tesouro e da Caixa Económica Fe
deral. · 

São criados, ainda, dois projetas destina
dos à aqu'isição de implementas agrícolas e 
execução· de obras nos Jardins Botânico e 

Zoológico de Bras11i_a, com recursos do Fun
defe junto 'à FUndação Zoobotânica dÕ Dis
trito Federal. 

Finalmente a Mensagem. O Senhor Gover
nador solicita conceder caráter de urgência 
na apreciação desta matéria, em conformi
dade com o art. 4~ d_a_ Resolução n~ 157, consi
derando a imPOri:âã-ciã. que ·a mesma repre~ 
senta para a Administração_do Distrito Fe
deral. 

Verificamos, no entanto, uma omissão que 
poderá acarretar sério prejuízo ao serviço de 
saúde pública do Distrito Federal. O anexo 
II do Projeto não contempla a continuidade 
da atividade que concede Bolsas de Estudo 
aos Médicos Residentes. Ninguém contesta 
a importância dessas bolsas de estudo que 
complementam os estudos desses jovens pro
fissionais e prestam relevante contribuição à 
população do Distrito Federal, conforme sou 
testemunha, como médico que fui no Hos
pital de Base. 

Por esta razão propomos emenda, abaixo 
transcrita, visando ãõ reiliãnejamento de par
te do valor da "Reserva de Contigência" para 
essa atividade de Bolsas de Estudo, nos se~ 
guintes termos: 

EMENDA DO RELATOR 

"Altera o anexo II do Projeto de Lei 
do DF n~ 31, de 1990, remanejando da 
"Reserva de Contingência" a importân
-cia~de Cr_$ 60.000.000,00 (sessenta mi
lhões de cruzeiros) para atividade "Con
cesSãO de Bolsas de Estudo a Médicos 
Residentes", no orçamento da Fundação 
Hospital do Distrito Federal: 
·O Anexo II do Projeto de Lei do DF 

no 31, de 1990, passa a ter a redação 
anexa constante _deste· Parecer''. 

CONCLUSÂO 

Diante do exposto, e com a Emenda Que 
apresentamos, somos de parecer favorável à 
aprovação do presente projeto de lei do DF, 
por constitucional, jurídico e de boa técnica 
legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (J>ompeu de Sousa) 
-O parecer conclui faVoravelmente à maté
ria, com emenda que apresenta. 

Completada a insUução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto e da emenda, 
em Turno Único. 

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

a discussão. 

De acordo com o disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não se realizará votação 
de proposições nas sessões de segundas e sex
tas-feiras. ASsim sendo, a matéria sairá da 
Ordeni do Dia; a ela reforniindo ria sessão 
de terça-feira, quando poderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Uem2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• !99, 
DE 1989 

(Tramitado em conjunto com o Proje
to de Leí do Senado n~ 291, de 1989.) 

DisCussão, em tuinO único,do-Projeto 
de Lei do Senado n~ 199, de 1989, de 
autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que regulamenta o § 29 do art. 171 da 
Constituição Federal, dispqndo sobre o 
tratamento preferencial à empresa brasi
leira de capital nacional e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob_ n~1 167 e 167-A, 
de 1990, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia- ]9 pronunciamento: sobre o projeto 
(em fase de apreciação terminativa), fa~ 
vorável, nos termos de substitutivo que 
oferece: 2' pronunciamento: sobre o 
substitutivo apresentado de acordo com 
o art. 235, II, c, do Regimento Interno, 
favorável, conforme subemenda integral 
que apresenta. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 
inicialmente, a matéria foi apreciada termina
tivamente pela Colnissão de Cõnstituição, 
Justiça e Cidadania, sendo aprovada na for
ma de substitutivo. Posteriormente, foi inter
posto e deferido recursos no sentido de que 
a proposição fosse submetida ao Plenário, 
aberto o prazo regimental de cinco sessões 
ordinárias para apresentação de emendas. 
---Perante a Mesa. foi ofereado;-pelo nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso, subs
titutivo ao projeto; 

A proposição retorno.u, conseqüentemen
te, á Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, para que proferisse parecer sobre 
o substitutivo apreSentado. O parecer da re
ferida Comissão collcluiu atvoravelmente à 
matéria, nos termos do novo substitutivo. 

Passa-se, agora à dis_cussão do substitutivo 
apresentado p_e_la Comissão de- Constituição, 
Justiça e Cidadania, em seu primeiro pronun
ciamento do substitutivo apresentado pelo 
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso 
e do substitutivo oferecido pela referida Co
missão, no seu segundo pronunciamento, de 
que terá preferência regimental na votação. 
Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a diScussão. 

De acordo com o disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não se realizará votação 
de proposição nas sessões de segundas e sex
tas-feiras. Assim se.Í:J.do, a matéiia sairá da 
Ordem do Dia, retornando na sessão de ter
ça-feira, quando poderá ser Votada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 291, DE 1989 

(Tramitando em conjunto com o Pro· 
jeto de Lei do Senado n9 199, de 1989.) 

DiscussãQ. em tUrnQ -únko, do Projeto 
de Lei do Senado n9 291, de 1989, de 
autoria do Senador Itamar FrancO, que 
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assegura preferência, nas aquisições de 
bens ou serviços pelo poder público, às 
empresas brasileiras de capital nacional 
tendo 

PARECER, sob n" 167-A, de 1990, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada~ 
nia, pela prejudicialidade. 

Em discUssao-. 
Não havendo quem queira fazer uso da 

palavra, está encerrada a. discussão. 
De acordo com o dispo!>to no art. 168 do 

Regimento Interno, não se realizará votação 
de proposições nas sessõe~ de segunda.o; e sex
tas-feiras. Assim sendo, a matéria sairá da 
Ordem do D"iá,--a-era retornando na sessão 
de terça-feira, quando poderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousã) 
-Item4: 

PROJETO DE LEI DO DF N• 21, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DFn~ 21, de 1990, de inlciãtiva 
do Governador do Distrito Federal, que 
altera o Anexo I da Lei n·• 93, de 2 de 
abril de I990, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
143, de 1990, da Comissão 

- Do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

De acordo com o disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não se realiZará votação 
de proposições nas sessões de segundas e sex
tas-feiras __ Assim, sendo, a matéria sairá da 
Ordem do Dia, a ela retornando na sessáo 
de terça-feira, quando proderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item5: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 9, IJE-1990 

DíSCusSáo, em turnO único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nY ~·-de 1990, de 
iníciativã-da COlniSsão Dllet6ra; que ra
tifica, nos termos do art. 36 do Ato das 
DisposiÇões ConsfitUciõn'ais Transitó
rias, o Fundo Especial do _Senado Fede
ral, o Fundo do Centro Gráfico do Sena
do Federal e o Fundo de Informática 
e Processamento de Dados do Senado 
Federal. 

A ,Presidência esclarece aã Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco 
sessões ordinárias, a fim-de-receber emendas, 
nos termos do art. 235, II, letra r, do Regi
mento Interno. Ao projeto não foram apre
sentadas emendas. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

De acordo com o disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não se tealiz~á votação 
de proposiÇões naS s~s_s<!es de seguJldas e sex
tas-feiras-. Assiril Sendo, a matéria sairá da 

Ordeffi dÚ Dia, a ela re-tomando na sessão 
de terça-feira, quando poderá ser votada. 

O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-=-.Item 6: 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

------projeto de Lei do DFn9 30, de_1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que autoriza o Governo do Dis
trito Federal a alienar bens imóveis. 

-A Presídéncia, DOS "termos do an. -334, alí
nea a, do Regimento Interno, e c9_!JJorme 
Parecer n~ 170, de 1990, da Coln~ssão do Dis
trito Fedeiai~ dC:clara prejudicado o Projeto 
de Lei do Distrito-Fedei-ai no 30, de 1989. 
---A matéria vai ao arquivo. . 

Será -feíta a devida comunicação ao Gover
n_ador do Distrito Federal. 

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
.,...._Está esgotada a matéria constante da OrR 
demdo Dia._ 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cha

gas Rodrigues, como Líder. 

O SR. CHAGAS RODRiGUES (PSDB -
PI. Como Lfder, pronuncia o seguinte discur
so.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
se reuniu, ontem, para apreciar relatório so
bre consulta formulada por S. Ex~, o Sr. PresiR 
dente do Congresso. A consulta do Sr. Presi
dente do Congresso, dirigida à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, 
é do dia 6 de junho. E, ontem, dia 7, a comis
são se reuniu para apreCiar o ti'abalho dO 
relator. Eu havia sido designado relator e, 
assim, ofereci o meu relatório, com menos 
de vinte e quatro horas, tendo, inclusive, exa
minado o assunto durante a noite. 

Com tristeza, Sr. Presidente, leio, hoje, 
em dois grandes jornais, no Jornal de Brasília 
e no Jornal do Brasil, a notícia sob-re o que 
aconteceu, ontem, na Comissão de Consti· 
tuiçáo, Justiça e Cidadania. São dois grandes 
jornais~ figuram entre os jornais que- admiro 
e leio diariamente. 

Sr. Presidenté, há alguns fatos que estão 
a merecer, a exigir retificaç~o. A notícia é 
a Inesma e-está no Jornal do Brasil de hoje, 
às folhas 4, e no Jornal de Brasília, às folhas 
3, 

Passemos a examinar a noticia, que é:1 a 
mesma, para que eu· possa mostrar que rehl~ 
mente houve equ(voco.-

Acredito, Sr. Presidente, que o t;edator te
nha sido mal informado. Alguém, até talvez 
de boa-fé, pode _t_er fornecido a notícia que 
foi redigida ~ figurou nesses dois grandes jor
riais, e provavetriiente em outros espalhados 
pelo País. 

Então, tomemos o Jornal do Brasil, de 
maior circulaçãO no território nacional. 
-t>iz. i"notícia: 

"Brasnia- O Presidente do Congres
so,_S~nador Nelson Carneiro (PMDB
RJ), suspendeu a tramitação no Legis-

lativo da Medida Provisória 190 até que 
o Supremo Tribunal federal (STF) jul
gue o mérito da ação· de inconstitucio
nalid.ade impetrada pelo Procurador
Geral da República, Aristides Junquei
ra, contra a reedição da medida pelo 
Executivo. Na quarta-feira, o STF deci
dio conceder limJnar pela suspensão dos 
efeitos da _meq1da, por 9 a O. 

Ao suspender a tramitação da 190, 
Nelson Carneiro acatou parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e CidaR 
dania do Senado, _convocada pelo pró
pi"io presidente do Congresso para opi
nar sobre a constitucionalidade da me
dida. 

A decisão da comissão foi tomada por 
unanimidade, a partir de sugestão de seu 
Presidente, Cid Sabóia de Carvalho -
PMD B/CE. O parecer do Relator Cha
gas Rodrigues foi conSiderado muito 
complexo pelos demais integrantes da 
comissão, e sequer-chegou a ser votado. 
Chagas Rodrigues sugeriu em seu relató
rio qUe Nelson Carneiro simplesmente 
devolvesse o art. 1? da Medida n~ 190 
ao Presidente Fernando Collor, dando 
prosseguimento à discussão e votação do 
art. 2~. que permite que um sindicato. 
possa substituir o trabalhador, mesmo 
não sindicalizado, em ações movidas 
contra empresas e até sem seu conheci
mento. Chagas Rodrigues alegou, após 
ver os Colegas rejeitarem seu parecer, 
cr.ue pretendia contribuir com dados téc· 
mcos, dando aq Congressq _argumentos 
para rejeitar medidas provisórias reedi
tadas pelo Governo". 

Quando S. Ex' o Presidente do Congresso 
encaminhou a consulta resultante de um re
curso, o Supremo ainda nem se havia reuni
do. Quando comaçamos a trabalhar, não s-e 
sabia se o Supremo Se reuniria ou nãO: E, 
caso se reunisse, o Supremo poderia conceder 
ou não a liminar requerida. Mas nosso traba
lho teria que ser encaminhado, para, em 24 
horas, ser examinado pela comissão. 

Observa-se na notícia, Sr. Presidente -
e~_os fatos sucedem e às vezes se atropelam, 
lamentavelmente-, em primeiro lugar, não 
ser exato que eu tenha sugerido devolução 
total ou parcial da medida provisória. Por 
outro lado, a notícia é contraditória. Inicial
mente lemos: "O parecer do Relator ... se
quer chegou a ser votado". E, na parte final, 
diz: "Chagas Rodrigues alegou, após ver os _ 
Colegas rejeitarem seu parecer ... ". 

Sr. Presidente, se a matéria nem sequer, 
como querem os bons gramáticoS, chegou a 
ser apreciada, votada, ent.ão, não houve nem 
poderia existir rejeição. Faço esta retificação 
e espero que os ilustres jornalistas a conside
rem. Voo ler apenas a conclusão do meu tra
balho. Cogitava-se de quê? Qual a matéria 
a ser examinada? 

Devíamos apreciar duas teses: uma, se é 
possWel ou não reeditar medida provisória 
rejeitada, ou, mais precisamente, se os arti
gos, se·a matéria rejeitada pode ser 9bjeto 
de uma nova medida provisória. 
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Sr. Presidente, antes da decisão do Supre
mo Tribunal Federal o meu trabalho já era 
no sentido de que isso não é, possível, pois 
não só afronta alguns dispositivos da nossa 
Constituição como é incompatível com toda 
a história do Direito Constitucional e com 
toda a sistemática de uma Constituição demo
crática. Eu já dizia isso. 

Não sendo possível a reedição, como pro
ceder? De acordo com este entendimento, 
que deveria fazer o Congresso Nacional? 
Qual a ação que deveria ser levada a efeito? 
A consulta do Sr. Presidente do Congresso 
Nacional versa sobre estes dois assuntos. O 
primeiro, a devolução. O Presidente entendia 
que não podia devolver a matéria; houve um 
recurso; S. Ex~ queria saber se podia devolver 
medida provisória; o segundo, sobre a com
petência do Presidente do Senado FederaL 
O Presidente do Congresso Nacional poderia 
declarar a prejudicialídade da matéria já re
jeitada? São assuntos de alta indagaçao. Con
cluir pela ím~ssibi!idade da reedição é relati-
vamente fáciL · 

O art. 62~ da nova Constituição se inspi· 
rou no art. 77 da Constituição italiana. Lá 
a medida provisória é em cas-os de necessi
dade e urgência. Aqui, falamos em "caso de 
relevância e urgênCia". Entretanto, toda a 
doutrina italiana, todos os autores chegaram 
à conclusão de que não é possível reeditar 
medida provisóna que tenha sido rejeitada 
pelas Câmaras. E não é novidade, porque 
aqui mesmo, no Brasil, muitos já não admi
tiam a reedição de decreto-lei rejeitado. Esta 
é uma medida pacífica. Todos os professores, 
todos os juristas - e, finialmen-te, o próprio 
Supremo Tribunal Federal, por unanimida
de, considerou isso impossível, à luz da nossa 
Constituição, da história do Direito Constitu
cional e da natureza da medida provisória 
-, todos chegaram â conclusão de que a ree
dição não é possíVel. De mOdO ciue- cOmecei 
a trabalhar e vi com satisfação, dentro de 
uma tese jurídico-constitucional, qu·e todos 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
entendem também da mesma forma. 

Passo apenas a ter a conclusão, de meu 
relatório. 

O Sr. Mário Maia- Permite-me V. EX!
urn aparte, nobre Senador Chagas Rodri~ 
gues'? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES ...:. Darei 
o aparte a V. Ex•, nobre Senador Mário Maia, 
imediatamente. 

O Sr. Márlo Maia - Gostaria de formular 
aparte a V. Ex•, nobre Senador Chagas Ro
drigues, antes da conclusão do seu ~iscurso. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Pois 
não. OuÇo com satisfação o a pai-te de V. Ex' 

O Sr. Mário Maia - Ouvl a opinião dõ 
Procurador~Geral da República sobre o as~ 
sunto. S. Ex• chama a atenção para ·o fato 
de que não seria possível a reedição ipsis litte
ris, nem a matéria vazada em termos dife~ 
rentes abordando a mesma filosofia, o mesmo 
assunto. A reedição não apenas tepete o que 
está escrito. A matéria rejeitada, mesmo 

apresentada com palavras cliferentes, não po
de ser objeto de nova apreciação. Era este 

_o esclarecimento que eu queria dar a V. EX" 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - lncor· 
poro com satisfação o valioso aparte de 
V. Ex• ao meu modesto discurso. 

Vou ler o art. 77 da Constituição da Repú
blica italiana: 

~·o Governo nãO poâe, sem delegação 
das Câmaras, promulgar decretos que te
nham valor de lei ordinária." 

Em casos extraordináiios de neces:;idade 
e urgéncia, o governo aàOta, sob suei iespon
sabilidade, medidas provisórias cOm- força de 
lei. Deve, contudo, apresentá-las no mesmo 
dia, para a apreciação das Câmaras, que, 
mesmo que dissolvidas, são convocadas e de~ 
vem reunir-se dentro de cinco dias. 

Os decretos perdem o seu poder legal des
de o início, se não são convertidos em leis 
nQ prazo de sessenta dias, a partir de sua 
~publicação. As Câmaras podem, contudo, re
gulamentar, com lei~as relações jurídicas sur

_<gldas na base dos decretos não convertidos 
em lei. 

Como V. Ex•s vêem, o artigo expressamen
te não proíbe a reedição, mas se construiu 
toda uma doutrina como um ímperativo, uma 
decorrência dos preceitos constitucionais. 

Com aquele argumento do nobre Senador 
João Menezes, apesar de respeitável, não po~ 
demos concordar, quando diiia: ~"'Mas não 
há proibição!" Não há! Realmente não há 
proibição expressa no texto, mas a impossi~ 
bilidade da reedição decorre de vários arti~ 
gos, como cítei no meu- trabalho. Deco-rre 
de uma interpretação sistemáti~ do princípio 
da separação dos Poderes, do princípio de 
que o Poder Legislativo existe para legislar, 
que não é possível, pela vontade de um ho
mem, reéditã.i-uma matéria expressamente 
rejeitada pelo Congresso. 

Medidá pfoViSória não é lei, mas tem força 
j~ lei. A Constituição estabele_ce que nin
guém será obríg'ado a fazer o_u deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei e de 
outros princípios. Seria, pois, de todo inad
missível que o cidadão na Presidência daRe
pública, o Chefe do Poder Executivo, o Chefe 
do Estado e o Chefe do Governo no presiden
cialismo, que não é legislador, passasse ale
gislar. Assim, o Supremo Tribunal Federal 
procedeu corretamente. 

Vejam os nobres Colegas que eu, graças 
a Deus, mais uma vez acertei. Eu dizia isto 
e alguns Colegas argumentavam de outro mo~ 
do .. Mas eu insistia:- "Não é possível! Isso 
é inconstitucioriall O Senhor Presidente da 
República foi levado a equívoco e, certamen~ 
te, vai reconsiderar sua decisão". 

O relatóriO fOi'lido por mim Oa Comissão 
e dele foram distribuídas cópias. De modo 
que para miin é uma tristeza verificar que 
dois grandes jornais do País, e provavelmente 
outros, -derám uma notícia qu_e_ -n"ao corres
ponde aos fatos. 

É a seguinte a parte final do relatório: 
"Em síntese, em atenção à Consulta 

-- --fOrmulada, entendemos que: 
No tocante à devolução, na hipótese, 

não procede ela, por falta de amparo 
legal; 

2) QuantoàcompetênciadeoSr. Pre~ 
sidente do Congresso declarar a prejudi
cialidade da Medida Provis·ória n~' 
190/90, entendemos que tal procedimen~ 
tó soiilente podería-Ser adotado median
te deliberação do Plenário, por iniciativa 
da Mesa; -

3) Tendo em vista a flagrante e de~ 
monstrada inconstitucionalidade do art. 
1 ~e seu parágrafo único, da referida Me
dida Provisória, opinamos no sentido de 
que o Congresso Nacional exerça uma 
de suas atribuições privativas, nos ter
mos do inciso XI do art. 49 da Çonsti
tuição, zelando~ assim, pela pre.o;ervãÇão 
de sua competência legislativa, nos pre
cisos termos do dispositivo em questão. 

Assim, propomos que a Mesa do Con~ 
gresso Nacional submeta ao Plenário das 
duas Casas projeto de decreto legislativo 
que consubstancie, em artigo único, a 
declaração de inaplicabilidade jurídica 
da referida norma, em virtude de sua 
iilconstifiiclonâlidade e, conseqüente-~ 
mente, de sua ínexistência 'nó plano· do 
Dire'ito. -- - -

· Brasília~ 7 de junho de 1990. - Seria
dor Chagas Rodrigues, Relator." 

Esse é um trabalho que pode ser aceito 
ou não, mas para mim foi um trabalho difícil, 
porque- medida provisória, nos seus precisos 
termos, é uma novidade no nosso Direito 
Constitucional e o nosso Presidente havia fei
to a consulta. 

Este ê o meu modesto entendimento. Co
mo os colegas estão vendo, não sugeri devolu
ção. Diante do fato superveniente da decisão 
do Supremo Tribunal a Comissão de Consti~ 
tuição, Justiça e Cidadania entendeu que o 
relátório deveria ficar sobrestado, para ser 
oportunamente apreciado. Não é um traba~ 
lho apenas para a espécie. Sempre que, neste 
Governo .ou Iioutro, houver reedição de me
dida provisóría OU "de matéria de medida pro
visória rejeitada, precisamos saber como pro
ceder. 

O meu trabalho procUrou abrir um cami
nho, de certo modo, estabelecer um modo 
de agir, um procedimento. Diante do fato 
superveniente, tendo em vista que deferida 
a medida liminar o Supremo Tribunal Federal 
suspendeu a eficácia e a aplicãhílídade dos 
preceitos impugnados, então a Comissãooen
tendeu qoe o Presidente do Congresso devia 
sobrestar a tramitação da Medida Provisória 
n919Q/90 até a decisão final do Supremo Tri~ 
bunal Federal. 

Eoi adotada pela comissão uma preliminar. 
Vamos aguardar a decisão ~o Supremo. 
Oportunamente será apreciada a consulta, 
porque ela envolve também questões internas 
de como devemos proceder aqui no Congres
so _Nacional. oportunamente também será 
êiprecia?o o meu trabalho, o relatório. 
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Então, deixo esses esclarecimentos. O que 
estou dizendo corresponde à realidade dos 
fatos e os que estive_r<llll ontem lá, na ComisR 
são de Constituição, Justiça e Cidadania, puw 
deram ver que isso foi o que ocorreu. 

Espero que a nOtícia seja à:tificada. Náo 
sugeri nenhuma devolução. Não houve rejei
ção de meu relatóriô. Houve apenas o que 
eu acabo de mencionar. _. -

São estes esclarecimentos, Sr. Presiàente, 
que gostaria de prestar. Mais uma vez verifico 
que realmente esta é a melhor tese. O Supre
mo Tribunal Federal acolheu uma tese, que 
é a dos nossos juristas de um -nlodo geral, 
dos grandes advogados e dos constituciona
listas do Brasil e da Itália. 

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

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Pois 
não. V. Ex• tem o aparte. 

O Sl'. Afonso Sancho - Nobre Senador 
Chagas Rodrigues, é _muito interessa!ltC que 
V. Ex• tenha feito essa ressalva, porque, infe~ 
lizmente, as notícias na imprensa, seja na pe· 
quena, na média ou na gtài1de, sempre saem 
ao contrário da realidade. PeJo que se viu 
hoje, os jornalistas que acompanharam a reu
nião da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, não se deram ao trabalho de 
verifica! que o pãrecú de V. Ex• foi ultrapas
sado pelos acontecimentos. Quando foi soU
citado o parecer, não havia um pronuncia
mento em liminar do Supremo Tribunal Fe
deral. Assim sendo, o que caberia àquela co
missão erasobrestar-o assunto até que o nosso 
Tribunal Superior definisse, no mérito, o que 
realmente deveria ser feito qtfahto·â medida 
prov1sória. Não concordo com V. Ex' quando 
diz que o Supremo Tribunal Federal agiu 
bem. A nós não nos cabe discutir nem anali~ 
sar. Cabe-nOs apenas obedecer. Falou o-Po
der Maior. Mas lembro-me muito que, quan
do a Justiça Superior acabou com a fidelidade 
partidária, todos lamentamos, e as seqüelas 
ficaram aí. Até hoje não há quem possa dizer 
que foí unla medida acertada. Em face de 
o País atravessar uma situação muito séria, 
tão séria que_ alguém diga que só poderíamos 
contornar essa situação num estado de sítio, 
para poder tomar medidas ainda mais- sérias, 
acho que o Supremo Tribunal- como falou 
ontem, o nosso ilustre jurista e S_enador José 
Paulo Biso! ..:...._ disse presente; mas não_ sei, 
diante da situação nacional, se essa presença 
vai ter o objetivo que todos desejaram alcan
çar. De forma que ainda coloco em dúvida 
se foi a melhor decisão a liminar que o Supre
mo Tribunal deu ontem sobre ã: medida provi
sória. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Nobre 
Senador Afonso Sancho, veja V. Er que 
existem af dois assuntos: um, sobre o mérito, 
relacionado a problemas de política econô
ntica; e outro, rigorosamente jurídico-cons
titucional. 

Aqui mesmo damos parecer pela constitu
cio-nalidade ou inconstitlldoilalidade das pro
posições. E podemOs-CoD.Cofdâr ou não, dou-

trinariamente--com o entendimento, até mes~ 
mo do Supremo Tribunal Federal ou de um 
r~_lator. O que ilãó podemos é desrespeitar 
decisão do Supremo. Te1_11os que acatar ~ 
cumprir no murido da ação. Mesmo parque, 
como V, EX' sabe, a Suprema Corte dos Esta~ 
dos Unidos, se h.oje tem um entendimento 
sobre determinados assuntos, ligados à vida 
SOlfal e económica, não quanto aos princípios 
básicos, amanhã pode ter outro, como tem 
acontecido. E vou citar a questão do divórcio 
e a questão do aborto. 

Não faz muito tempo, o Senado dos Esta~ 
dos Unidos recusou a indicação de um grande 
jurista p3ra a Suprema Corte, porque o consi
derou demasiado conservador; ele era radi
-cal_ment~_ contrário ao aborto. 

Se a Medida Provisória, no seu conteü.do, 
era necessária, pode V. Ex~ ficar certo de 
que o Governo encontrará outros meios -
não _através da reedição -de chegar aos seus 
objetivos. Não podemos, em nenhuma hipó
tese, contrariar preceitos básicos do nosso 
ord_enamentq_jurfdico-constitucional. Mas 
acolho, respeito o ponto de vista de '!. Ex"-

0 Sr. João Lobo -·Permite-me V. Exa 
um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Com 
prazer ouço V. EX\ nobre Senador João Lo~ 
bo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência se sente no dever de alertar 
que: -o t~_lllpO regime_nt~l do orador já se esgo~ 
tou há mais de dois minutos. Tendo em vista 
que há Outros oradores inscritos, e nos cum· 
pre defender o direitO de S. Ex~, faço apelo 
a ambos, ao orador e ao aparteante, no senti· 
do de que sejam o mais breve possível, para 
que a Presidência poSsa respeitar o direito 
dos demais Senadores. 

O Sr. João Lobo- O a.parteante agradece 
ao Presidente a magnanimidade, aparteará 
o mais breve possível e não ocupará o tempo 
além de um minuto. Parabenizo o Senhor 
ChagaS Rodrigu~s pelo alentado trabalho que 
apresentOu na Comissão de Constituição, 
Justiça e -Cfdãdania sobre a consulta da ques
tão de ordem do Senador Fernando Henrique 
CardosO. Dentro daquilo que conhecemos de 
V. Ex' sabemos que é um homem dedicado 
à côis3: pública, e fez um esforço tremendo, 
estud:indo a noite inteira a matéria, a fim 
de apresentar o relatório no prazo, e o fez 
brilbante e irrecusavelmente. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania procedeu 
exatamente como V. Ex• acaba de explicar, 
apenas deh::ou para julgar quando o fato que 
estava sub judice no Supremo Tribunal Fede~ 
ral fosse definido. Nobre Senador, foi a me· 
lhor _solução. O Supremo Tribunal Federal 
também procedeu, a meu ver e a meu critério, 
com muita sabedoria e com muita dignidade 
-aliás, é um proceditriento que não podia 
deixar de ocorrer. O Supremo Tribunal Fede
ral é o ~uardião da última instância, da apela
ç~o íiltlma da sociedade, uma sociedade que 
ultrapassa o estado de dir.eito, o respeito às 
individualidades,_não há mais apelação. En· 

tão, prefiro que seja destruída a ordem-eco
nómica ou prejudicado o andamento dessa 
ordem económica do que serem pisoteados 
a ordem institucional, o respeito, a dignidade 
e a harmonia entre os Poderes. O Supremo 
Tribunal Federal agiu com muíta sabedoria, 
com muita dignidade, preservandQ_ todos es
ses estados que são Vitais para o desenvol
vimento da sociedade. Senador Chagas Ro
drigues, mais uma vez parabenizo V. Ex• O 
Piauí inteiro conhece V. Ex", esta Casa o co
nhece e sabe que não se podia esperar outro 
procedimento no seu relatório. 

O SR. CHAGAS RODRIGUE!l.- Agrade· 
ço as palavras generosas do meu eminente 
coestaduano, Senador João Lobo. V. Ex\ 
nobre Senador, foi generoso. Incorporo com 
satisfação essas palavras ao meu discurso e 
sou muito grato a V. Ex~ 

Sr. Presidente, termino aqui estas ligeiras 
considerações, congratulando· me com o no~ 
bre Relator no Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Celso de Mello; e com todo o Supre· 
mo Tribunal Federal. Estou certo de que o 
Poder Legislativo, também defendendo as 
prerrogativas de todos os Poderes, inclusíve 
as suas prerrogativas, há de dar a este assunto 
um tratamento correto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Associando-se ao aparte do nobre Senador 
João Lobo, este Senador que preside even· 
tualmente a sessão congratula-se com o traba
lho do Senador Chagas Rodrigues, pelo alto 
mérito, não só pela substância do seu parecer 
quanto pelo esforço que sempre caracteriza 
toda a sua atuação senatorial. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Má
rio Maia, que está inscrito há muito tempo 
e foi supei_ado pelas inscrições d~_Lideranças. 
Em seguida darei a palavra ao nobre Senador 
Francisco Rollembetg. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ainda há pouco, o nobre Senador Maurícjo 
Corrêa fazia registro, nesta Casa, de graves 
violências que estão sendo cometidas contra 
os fndios Tukanos no Setentrião brasileiro, 
nos limites com a Colômbia. 

O assunto que ora trago ao conheciii:i.e"Dto 
da Casa também trata da violência. 

A violência no Brasil é cfctica. Como uma 
onda, a violência que acontece em nosso País 
parece acompanhar a moda. Ora acentua-se 
a violência urbana - como os seqüestros, 
por exemplo -, ora a violência é contra me
ninos de rua, ou contra moradores das perife
rias dos grandes e médios centros, ou contra 
posseiros, seringueiros, fndios como acaba
mos de ouvir há pouco, etc. De qualquer 
modo, a violência brasileira é permanente, 
é cruel, é covarde e, quase sempre, contra 
os mais fracos, os mais indefesos. 

Houve época errr que--a-violência predomi~ 
nante era contra aqueles que pensavam dife
rente do regime. Era a violência polftica. Esse 
tipo de violência alguns de nós presentes nes
te Plenário sentiram na pele. 
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Houve época, também, em que se destacou 
a violência contra o trabalhador rural, o pas
seio. Essa violência vitimou Chioo Mendes, 
um dos mártires do Brasil contemporâneo. 
O seu sucessor, Osmarino, víve qUase cámo 
um clandestino, esquivando-se, dormindo em 
lugares diferentes todas as noites, cercado 
pelos amígos seringueiros que se unem a ele 
na defesa dos interesses dessa categoria de 
brasileiros, um dos mais injUstiçados segmen· 
tos de nossa sociedade. 

Embora Chico Mendes tenha avisado -
insistentemente- às autoridades do Estado 
do Acre que sua vida corria risco iminente, 
tal a gravidade das ameaças que eram prati
cadas contra sua pessoa e à própria famllia, 
ele foi assassinado covardemente, e_ a apura
ção do crime bem como a prisão dos crimi
nosos e mandantes até hoje percorrem cami
nhos obscuros~ sombrios~ longe de um desfe· 
cho satisfatório. E o caso de Chico Mendes 
não é o úrii.Co. MUitos parlamentareS já forãin 
assassinados com aviso prévio e as autori~ 
.dades governamentais. da época fizeram ouvi
dos moucos dos avisos e ameaças, Dezenas, 
senão centenas, de trabalhadores rurais, liga
dos aos seuni..õ.dicatos, também foram assas
sinados, alguns de forma bárbara, envolven
do familiares e até crianças, tudo previamen
te avisado. 

Agora, a violência brasileira, víOlência ori
ginada na exploração mais vil da selvageria 
capitalista que impera entre nós, violência 
que adquire contarmos macabros, pois não 
existem limites para a sua ação nefasta, tudo 
é envolvido por ela, desde aqueles bens mais 
sagrados, agora essa violência abrange as pes
soas alíadas ã natureza, à preservação do 
tneio ambiente. 

De Norte a Sul do País temos notícias de 
violência praticada contra pessoas ligadas à 
ecologia. As ameaças a Osmarino, no fundo, 
também são ameaças aos movimentos ecoló
gicos. 

Assim é que recebo telex do vereador Mau
rício Azedo, nobre e combativo il!!egrante 
da Câmara Municipal de Vereadores do Rio 
de Janeiro, denunciando graves ameaças à 
vida do biólogo Mário Moscatelli, respon
sável pelo Departamento de Controle Am· 
biental da Prefeitura de Angra dos Reis. As 
ameaças, segundo o telegrama,_ teriam ori
gem no trabalho do biólogo em defesa dos 
ecossistemas costeiros de Angra dos Reis, ati
vidade esta que desagrada aos grupos ligados 
à especulação imobiliária nesse Muilidpío. 

O inusitado desta denúncia, Sr. Presidente 
e nobres Senadpres, é que as ·origens das 
ameaças estão perfeitamente identificadas. O 
Vereador Mauricio Azedo nos informa que, 
entre os grupos imobiliários que degradaram 
grandes extensões de manguezais e, agora, 
sentem-se prejudicados, estão-a Inicial Enge
nharia, a Costabela Empreendimentos Imo
biliários e a Empreendimentos Hoteleíros do 
Engenho. Portanto, entidades com endereço 
certo. 

É preciso uma ação rápida das autoridades 
para que evitemos o surgimento de um novo 
mártir no ~?mpo da ecologia. Apelamos ao 
Sr. Ministro da Justiça, Dr. Bernardo C_.ral, 

para que a Polícia Federal atue neste caso 
e ga!anta a integridade física do ameaçado. 

Outro assunto, Sr. Presidente Srs. SenadO· 
res, nos traz a esta tribuna. É o caso dos 
aposentados, que também é uma forma de 
violência contra a pessoa e a dignidade hu
mana. 

A Legião Brasileira dos !nativos, nrlcieO
de Niterói, nos envia correspondência apeK 
lando para que nos solidarizemos com a afli
tiva situação dos aposentados'. 

Mais de 80% _dos aposentados brasileiros 
recebem. valores abaixo do salário mínimo. 
E, ainda assim., as autoridades monetárias 
do Governo não pagaram ·o 13~ salário aos 
aposentados. O que será que está passando 
pela cabeça dessas autoridades? Qual será 
o pensamento do Sr. Ministro do Trabalho 
e Previdência Social, Rogério Magri? Sabe· 
mos da,s origeqs_ honr.adas e modestas do Sr, 
MiniStro, cOnhecemos os seus compromissos 
COm ·os trabalhadores e com os aposentados. 
Então, o que-está acontecendo? Por que a 
demora em pagar o 13~ salário aos aposen· 
tados? 

Deixo a pergUnta ã Casa, ou por inter· 
médio da Casa, na esperança que alguma pro
vidência seja tomada pelo Executivo. . 

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

O SR. PRESIDENI;E (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLÉMBE"RG 
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discur· 
so. Sem reviSão-do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, as manhãs das sextas-feiras 
têm c.onstituído para nós, Senadores que aqui 
permanecemos motivo de multit"Satisfação e 
quase sempre saímOS inuito gratificados des
tas sessões, porque são manhãs em que, além 
das disc_ussões normais dos problemas brasi
leiros, temos verdadeiras reuniões culturais. 

Hoje, pela manhã, o nob[e Senado! Mau· 
rfcio Corrêa percutiu o problema irídígena, 
o problema do ouro, dos garimpos e da segu
rança das fronteiras. O nobie Senador Cha-
gas Rodrigues nos brindou com o comentário 
do seu alentado e brilhante parecer, apresen· 
tado ontem na Comissão de Constituição, 
Justiça e Ciôadania. O nobre Senador Mário 
Maia, comentã.n.do assuntos diversos, nos le· 
va a<:r"Acre e-.àS-f!Onteiras-e florestas brasi
leiras, para falar das suas preocupações com 
os po-vos aasf!orestas e com a ecologia. 

Daí por que, Sr. Presidente, nós, que pre· 
tendíamos fazer tão-somente .uma comuni· 
cação· sóbre um. pedido nosso~ vamos fazer 
a apresentação de um requerim5!nto para 
criação de uma Subcomissão na Comissão do 
Dístrito Federal. O nosso pronunçiamento 
praticamente se 9ilui e muito pouco significa 
perante a magnitude dos temas que foram 
discutidos nesta manhã_ Contudo, Sr. Presi
dente, vamos ler e tecer alguns comentários 
para justificar o nosso requerimento. 

_Sr. L'..r.esidente, Srs.. Senadores, cerca de 
15 quilómetros da Praça dos Três Poderes 
-centro das maiS relevantes decis6es nacio
nais- na cidade-satélite do Guará, uma cen-

tena e meia de famílias conhi!cidas como in
quilinos de fundo de quintal, inconformados 
com a paralisação da distribuição de lotes 
pelo Governo do DiStfito Federal, resolveu 
o dramático problema de moradia a seu mo
do, Essas familias invadiram 154 lotes, crian
do uma situação, cujas preocupações trans
cendem as dependências do Palácio do Buriti 
e se refletem nesta Casa, pelo impacto social 
de que se reveste o _assunto e em função das 
obrigações COnstitucionais do Senado Federal 
em relação a Brasília, já que a nossa Comis
são é constitucionalmente a Assembléia Le~ 
gislativa do Distrito Federal, até. que, no pró_
xiffio ano, esta se instale após as eleições de 
novembro. 

O problema de abastecimentO d'água nas 
áreas de assentamento em Samambaia é ou· 
tra questão_ que também m.erece preocupa
~~!), pois lá não há água e, certamente, esgo
tOS"sanitátios·. A grande ma:ssi, que demanda 
em direção ã Capital Federal, todos os anos, 
em busca de melhores condições de vida, dá 
à cidade o papel de um dos maiores pólos 
migratórios do País. Se questões como estas 
nos preocupam. a partir da consideração de 
que morar é um requisito mínimo da cidada· 
nia, também nã.o podemos deixar de nos 
preocupar com as conseqüências de uma ocu
paçã<? ~g_§.glQ que consideramos complemen
tÕ iÍl.dÍspensável da infra-eStrutura, como vias 
de acesso, iluminação pública, redes de esgo
to e água potável, escoamento de águas pluw 
viai~ etc. A veloçida9e das ocupações, ante 
o vulto da demanda r~primida, não tem po~si
bilitado esse atendimento. E o que vemos 
são familias entregues à própria sorte, em 
locais. sem a menor habitabilidade. 

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, não podemos deixar de considerar o 
impacto ecológico e urbano que estas novas 
ocupações exercem sobre os núcleos já insta
lados, como é o caso do Guará, tanto em 
termos .de abastecimento, como também de 
acesso a serviços públicos comunitários, CO· 

mo postos de saúde, escolas e transporte ur
bano. A precariedade desses serviços no Dis
trito Federal já é sobejamente conhecida e 
o aparte de um novo grupamento, por certo 
há de agravar a questão e concorrer para re
baixar ainda maiS a qualidade de vida das 
populações ali radicadas. 

Outra preoc-upa~;âo que ·merece_ nossãs _ 
atenções são as agressões ecológicas ao meio 
ambiente, visto que muitos desses núcleos 
estão localizados nas proximidades de nas
centes, e a ausência de um trabalho de cons
cientízação cOO.tdbui para a degradação im· 
biental, em prejuízo não apenas dos direta· 
mente envolvidos, mas de todo o Distrito Fe
deral, que se ressente da existência de bons 
mananciais. 

As danosas .coD.seqüênéias de uma ocupa
çã:o irregular enseja, ao lado da gravidade 
do problema habitacional em Brasilia, uma 
adeguada avaliação do problema, em razão 
do que julgamos pertinente a constituição de 
uma Subcomissão de Investigação, no âmbito 
da Comissão do Distrfto Federal, para proce
der a um exame acurado de todas essas variá· 
veis e indicar soluções que convenham aos 
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interesses de todos os envolvidos e da comu
nidade em que se inserem. 

O Sr. Pompeu de Sousa - PenD.ite-me 
V. Ex' um aparte, nobre Se"Oador Francisco 
Rollemberg? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
Com muita honra, nobre Senador Pompeu 
de Sousa. 

O Sr. Pompeu de Sous_~- Nobre Senador 
Francisco Rollemberg, é para mim motivo 
de tão grande satisfaçãO e solidariedade a 
iniciativa de V. Ex~ que não pude conter-_me 
que não viesse aqui, ao Plenário-, antecipandÕ
a minha vinda, de vez que estou inscrito já 
há muito tempo para falar. Vim especialmen
te para felicitá-lo, congratular-me com V. Ex' 
e, ao mesmo tempo, manifestar todo o meu 
apoio, toda a minha solidariedade e toda a 
minha participaÇ~o, tanto na ComiSsão do_ 
Distrito Federal, como no Plenário, como na
Mesa do Senado Federal, à iniciativa de V. 
Ex~ Essas populações marginalizadas, injusti
çadas, banidas, como sempre digo, por falta 
de reforma agrária, banidas do campo, por
que no campo não têm terra nem trabalho, 
çhegam à cidade e ficam sem te to e: sem traba
lho. São marginalizadas da maneira a mais 
infame, a mais subumana. Realmente como· 
ve-me de tal maneira que náo poderia deixar 
de vir solidarizar-me com V. Ex~ 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Agradeço ao Senador Pompeu de Sousa, o 
aparte, que vem enriquecer este nosso pro· 
nunciamento. Dizemos da nossa preocupa
ção. Nós, que estamos em Bras1lia !;lá vinte 
anos, a que assistimos? Quem tem ã chance 
de atravessar a Asa Norte da cidade vai en· 
contrar as passagens subterrâne:as ocupadas 
por famflias inteiras, que carregam, além das 
suas tralhas, animais, cavalos. Ocupam os 
gramados e vão habitar em lugares onde não 
há água, esgotos sanitários, sequer sanitários, 
e trasformam-se em verdadeiros focos de epi
demias. 

Quem tem o cuidado de ir ao Guará, de 
visítar Samambaia, aquela região, assusta-se 
p0rque, ao lado do cerrado, cresce uma gran
de cidade, com casas de todos os tipos, madei
ra,lata, tapume, algumas d_e alvenaria, sem 
água, sem esgoto sanitário, corit-dejetos lan
çados às vias públicas, que também se trans
formam, de imediato, em foc_os de doenças. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nobre Senador Francisco Rollemberg, so
licito a atenção de V. Ex• para interrompê-lo 
par minutos, para consignar a presença, em 
nossa Bancada, em especial, do ílustre Em
j:laixador José Manuel de La Sota, da Repú
blica Argentina, que, durante dois mandatos, 
exerceu a Representação da sua Província 
na Câmara dos Deputados daquele pafs. 
Além disso, tem na sua esposa também uma 
Delegada Nacional do seu país. Para nós é 
sobremodo honrosa a presença de S. E~, 
embora seja esta uma sessão de sexta-feira, 
e não se realiza votação, e, por isso mesmo, 
o número de Senadores é reduzido. _A pre
sença de S. fr. mostra o seu interesse de 

manter as relações parlamentares entre o 
Brasil e a Argentina. 
Assim~ a Mesa tomou a iniciativa de inter

romper b discurso de V. Ex•, certo .de que 
S. Ex' o Sr. Embaixador La Sota encontrará 
aqui no Brasil o mesmo carinho que nós, bra
sileiros, encontramos na Argentina de hoje. 
(Palmas) 

_Continua V. Ex• com a palavra. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
O Sr. Presidente, ao saudar o eminente Em~ 
baixador, o faz por nós outros Senadores, 
não me cabendo acrescentar nada à sua sau
dação. Quero, no entanto, que saiba que, 
em nome do Estado que represento, Sergipe, 
como Senador da República, a saudação, a 
alegria com que o Presidente do Senado se 
manifesta, neste instante, é a nossa mesma 
alegria. 

Que V. Ex' conviva bem e seja feliz no 
nosso'Pafs. 

o- Sr. Pompeu de Sousa - Permite_~me V. _ 
Ex• Outro lígeiro aparte, nobre Senador Fran-

. ctsCo Rollemberg? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Eu gostaria de concluir o meu pensamento, 
Senador. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Eu queria apro
veitar a oportunidade para completar o meu 
aparte anterior. Ao mesmo tempo, não que
ria me furtar à oportunidade de, em nome 
da Bancada do Distrito Federal e do Partido 
da Social Democracia Brasileira, homena
gear S. Ex~ o representante da Argentina aqui 
presente, país ao qual, por todos os motivos, 
ainda _mais __ pela necessidade da integração 
da América Latina, estamos ligad()s, líderes 
que somos, Brasil e Argentina ou Argentina 
e Brasil. A ordem dos fatores não importa, 
não altera o produto. Sinto-me particular
mente feliz por essa presença". Sentimo-nos 
todos nós fetízes por essa presença, porque 
tudo noS une e nada nos separa. Eu queria 
dizer a V. Ex\ nObre Senaçlor Francisco Ro
llemberg -e insisto - que este País, por 
não ter feito a reforma agrária até hoje, tor
nou a reforma urbana aillda, talvez, mais ur
gente do _que a agrária. O campo, de tal ma
neira foi iiifelicítado, que transportou a sua 
infelicidade para a cidade. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Junte-se a isto, Senador Pompeu de Sousa, 
a falta de uma política migratória,..pela qual 
me venho batendo desde os tempos de Depu
tado Federal. 

se-ntimosa·tocro iflstante e a toda hora a 
migraçã_o_p-ã:ta os pólos de desenvolvimento, 
o que vem acarretando uma corrida que não 
se-consegue alcançar, das massas que vêm 
ocupar essas regiões. 

Lembramo-nos bem, no nosso Estado~_ um 
eminente Governador decidiu fazer um con
junto habitacional, 15 mil casas, em pleno 
período de seca no Nordeste. Circulou, então 
no Nordeste, que o Governo de ~ergip_e esta· 
va a distribuir residências. A- m-igração foi 
tremenda e a ocupação daquelas residências 
e das periferias das cidades foi algo que o 

Poder não pôde acompanhar. E foram-se en· 
tre_gando conjuntos habitacionais sem água, 
sem esgoto, em suma, sem saneamento bási
co. O que ocorreu? Caminharam para a Capi
tal de Sergipe, para Aracaju, populaçóesnor· 
destinas, populações do interior de Sergipe. 

Com relação às populações do interior de 
Sergipe, os pequenos sitiantes, donos de pe
quenas fazendas, adquiriram casas em Araca· 
ju, com a alegação de que mandariam seus 
filhos estudar na Capital. Depois, eles se con
venceram de que os meninos ficavam sozi
nhos e isso não dava certo. Mandaram as 
suas esposas para 3:companhar os seus filhos, 
e ficavam sós nas suas terras. Dois anos de
pois, eles tinham uma nova companheira, 
constituíam uma nova faml1ia no seu lugar 
de origem, já não podiam mandar o dinheiro 
necessário para a manutenção das suas com
panheiras, mães de seus filhOs, que estavam 
na CapitaL O que aconteceu? Essas senhoras, 
que eram senhoras de vida razóavel, foram 
ser domésticas. As suas filhas se prostituíram., 
os seus meninos foram lavar carros, ser trom
badinhas e aviões de tóxicos. Foi Uma degra
dação familiar terrível e tremenda que ocor· 
reu no nosso Estado, que, acreditamo~, possa 
ocorrer também em Brasflia, com essa mão
de-obra desqualificada, sem emprego, que 
começa a ocupar esses espaços vazios. 

Nobres Senadores, aquela área da Samam
baia, cercada pelo cerrado- todos sabemos 
que aqui a doença de Chagas é endêmicã 
-, com aquelas casas feitas de taipa, de ma· 
de iras, são focos para que se instale o bar
beiro. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Sobre a erosão. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Sobre a erosão. À falta de esgotos sanitários, 
os dejetos, correndo em vias públicas, vão 
provocar também epidemias, no mínimo, de 
tifo. doença já praticamente controlada. Isso 
para não falar na escabiose, na pediculose 
nas crianças que vão às escolas. -

Daí por que o nosso pronunciamento nesta 
.IJlanhã, chamando a atenção para esses fatos. 
E evidente que o Governo nem sempre pode 
correr atrás das massas que vêm ocupar as 
periferias das cidades~ No entanto, deve ter 
o cuidado de, em lhe oferecendo os lotes, 
em- lhe criando cQpdições, fazê-lo quando o 
local estiver devidamente saneado. 

Daí por que, Srs. Senadores, pretendemos 
encaminhar, na próxíma semana, aó Sr: Se· 
nador Mau,ro Benevides, Presidente da Co
m.issão do Distrito Federal, o seguinte docu
mento: 

"Exm" Sr. 
Senador Mauro Benevides 
DD. Presidente da Comissão do Dis
trito Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 

Solicito a Vossa ExcelênCia que deter
mine a constituição de uma Subcomissão 
de [nve_l;tigação para verificar as circuns
tâncias que vivem as populações locali
zadas em lotes que não dispõem de infra-
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estrutura sanitária, examinando suas re
percussões na área de saúde pública, 
bem como analisando as condições higiê~ 
nicas e suas implicações dos moradores 
sob viadutos. 

Tal medida visada, ainda, a fornecer 
análise sanitária destas localidades, já 
que algumas favelas se encontram próxi~ 
mas a nascentes, como, também verifi
caria suas implicações sociaiS--e iuã.S con
seqüências para a vida da cid8.de. 

A Subcomissão, ouvindo os segmen
tos da sociedade diretamente envolvidos 
nesta delicada questão, poderá indicar 
soluções para minorar este grave pro
blema. 

Conto, portanto, com o apoiO de Vos-
sa Excelência. -

Cordialmente, Francisco Rollem-
berg" · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era este o 
assunto que pretendíamos trazer ao Plenário 
desta Casa, nesta manhã de sexta~ feira. (Mui
to bem!) 

Durante o discurso do Sr. Francisco 
Rollemberg, o Sr. Pompeu de Sousa, 3' 
Secretdrio, deixa a cadeira da presidên· 
cia, que é ocupada pelo Sr. Mário Maia. 

Durante o discurso do Sr. Francisco 
Rollemberg, o Sr. Mário Maia, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ENelson C_arneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, eu não poderia 
deixar de, hoje, ocupar- e o farei nO nienor 
tempo P,OSSÍvel-esta tribuna. Honrosamen
te aprisionado à mesa que V. Ex~ honra a cinta 
de todos nós, e, sobretudo nesta semana, im· 
possibilitado de tratar de assuntos estranhos 
as matérias que ocuparam por três sessões 
consecutivas os nossos trabalhos, deixei de 
comemorar devidamente dois acontecimen
tos fundamentais, dois dias mundiais dedica· 
dos a assuntos da maior importância para a 
Humanidade. Refiro-me ao "Dia Mundial do 
Meio Ambiente", que já foi aqui objeto dé 
belos discursos anteriores ao meu, e também 
ao "Dia Mundial da Liberdade de Impren
sa". 

Começo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
por mencionar o "Dia: Mundial da Liberdade 
de Imprensa", que se comemorou ontem, dia 
7 de junho. -

A liberdade de imprensa - e o seu "Dia 
Mundial" representa a reafirmação do que 
vou dizer a seguir -constitui ofator essencial 
da própria dignidade hwnana, porque sem 
liberdade de imprensa, sem liberdade de in· 
formação_, o homem em sociedade deixa de 
existir como o ser que conquistou a própria 
racionalidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senci.dores, costumo 
dizer que a liberdade de imprensa é para a 
sociedade, é para a comunidade - não só 
as comunidades lpcais, regionais, nacionais, 

como para a própria comunidade internado· 
nal, para a própría--coniunidade universal
o próprio sistema nervoso dessas comunida~ 
des~ Porque a comunidade toma conhecimen
to de si mesma, das suas próprias realidades,' 
das suas próprias aspirações, da~ suas pró· 
prias necessidades, -~!ravés da Comunicação 
Social. __ 

De forma _que rião poderia deixar de assina
lar esse acontecimento, essa data tão cara 
á este velho profissional d~ imprensa, que 
profisSional de imprensa o é há mais de 52 
ai10s, e que, aliás, só tem uma profissão, por
que de profissional de imprensa passou a pro· 
fessor Universitário de Comunicação Social. 

Dísso ri:uiito me orgulho, ass,im-como parti~ 
cularmente m_e_ci:gulho de ter parti~ipado da 
Subcomissão que -dãbõfou, na Constituição 
que escrevemos e prorrililgamos, o Capítulo 
da Comunicação Social. Nessa Comissão, ti
ve oportunidade,_de_~a forma, _ _9"e preparar 
o rascunhO eSseitcíal de todo o Capítulo que 
a Subcomissão e a Comissão Temática acaba
ram por aprovar. 

Desse Capítulo- rriuito me orgulho, Sr. Pre· 
sidente e Srs. Senadores, particularmente pe· 
lo dispositivo através do qual consegt'imos 
implantar, no DireíiO Constitucional brasi
leiro, algo fundamental à liberdade de iQfox· _ 
mação~ portanto, à própria liberdade huma
na: o direito expresso e defendido, acima de 
tudo defendido, na famosa First Amendment, 
a Constituição-nOrte-americana. Transpus 
para· o texto da nossa Constituição exatamen· 
te esse espírito, e aqUi se encontra ele: 

"Art. 220 .· .................................. . 
§ 1~ Nenhun;ta lei conterá dispositivo 

que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em 
qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto no art. 5°, IV, V, 
X, XIII e XIV." 

Sr. Presidente, considero esta unta con
quista furidamep.tal para as nossas garantias 
de informação, de livre circulação da infor
mação e da _opinião, sem as quais a Huma
nidade não sobrevive como um aglomerado 
de homens livres e os_pafses nãp chegam a 
Sé tornar vefdadeiramente nações livres e SO· 

bera nas 
Neste momento, não poderia deixar de 

prestar uma homenagem pelo 7 de junho e 
simbolizar tudo isso que estou dizendo, inclu
siye ~ste dispositiVO constitucional que conse
gui incluir na nossa Constitui}ão e que queria 
que fosse até mais amplo. Quts, mas nâo con
segui vitór-ia iiesta dísposiÇão, que não só não 
se admitisse. um· tar dispositivo em lei, mas 
até que emenda constitucional viesse a com
prometer essa liberdade, a liberdade de infor
mação. 
-Não poderia deixar, na comemoração des
sa data fundamental, desse dia glorioso da 
liberdad~_de imprensa, de simbolizar esse dia 
na nossa Associação Brasileira de Imprensa, 

- a qual muito me orgulho de pertencer e de 
já ter presidid9- fui Vice-Presidente nacio
nal e Presidente em Brasília - e da qual 
hoje _me _en_®.n.tro_ licenciado, por força _das 
minhas obrigações parlamentares. 

Quero, sobretudo, simbolizá-lo numa figu
ia_ humana que" representã, que corporifica 
e que é a própria expressão dessa entidade, 
a ABI, e também da própria liberdade de 
imprensa: a figura humana de Barbosa Lima 
Sobrinho, que, do alto dos seus 93 anos, é 
um_ exemplo paia tOdos nós, pela sua luta, 
pel_a sua clarivi4ência,_p_ela Sl!<! __ bravu:[a, pela 
sua iádor~idá combatividade e, pela sua dig· 
nidade, a própria _expressão, dizia eu, da pró
pria liberdade de imprensa e, portanto, da 
própria liberdade deste País. 

Sr. Presidente, outro assunto traz~ me à tri· 
huna. 

Desejo,_ neste momento, associar-me a~s 
milhõeS de brasileiros que festejam o "Dia 
Mundial do NJeio- Affibleilte",-~ ser comemo· 
rado no período de 5 a 10 do mês em curso. 

Esse evento, sem-dúvida, deverá sublinhar 
a iniportânciã de que se reveste a preocu· 
paçã<? _gela _nature?ª __ e pel<!_Sua conservação. 

Nunca, talvez, como hoje~ _a__Humanidade 
tenha contemplado com tantas apreensões o 
presente e o. futuro do Planeta Terra, espe
cialmente em relação ao que Euclides da Cu
nha chamou de ''martírio secular da terra", 
Plartíriç infligido por agente_s naturais e, so
bretudo, pelo notável agente geológico que 
se chama homem. 

As descobertas científicas -e os avanços tec
nológicos das últimas décadas, felizmente, 
possibilitam que se estude e se compreenda 
com maioi profundidade os sistemas natu
rais. 
. Do espaço, pode-se ver e estudar a Teria 
como um conjunto cuja saúde _depende da 
saúc!e __ de _todas _as süas partes. É possível, 
hoje, reconciliar _as atividades humanas com 
as leis naturais. Nesse processo, a herança 
cultural e_espiritual da Humanidade pode for
talecer as perspectivas econômicas e a neces
sidade de sobrevivéncia. 

Sr. Presidente:, Srs. Senadores, neste final 
de século, vislumbra-se uma nova era de_cres
cimento ecollómico, alicerçàdo em políticas 
voltadas para a manutenção e a expans-ão dos 
recursos ~mbicntais. Essa esperança funda
menta-se;· porém, na necéssidade imperiosa 
de uma ação política deCisiva para adminis
trar os recursos do meio ambiente de modo 
a· garantir o· ProgressO hymano e a sObreyi
vência da Humanidade. E chegado o momen
to de tomar decisões urgentes para assegurar 
os_rec.ursos básicos, para sustento da geração 
presente e _das gerações futuras. 

A Humanidade, hoje, pode orgulhar-se de 
numerosas_conquistas:· diriiinuiçãO da morta
lidade infantil, maior expectativa da vida hu
mana, queda das taxas de analfabetismo, au
mento de produção de alimentos. 

Por outro lado, gerar?tm-se fracassos no 
1'desenvolvimento" e na gestão do meio am
bieate. Em números absolutos, atualmente, 
há mais famintos do que nunca; cresce o nú
mero dos que não- dispõem de água de boa 
qualidade_e de moradia; agigantou-se o fosso 
entre as na-çõ-es ricas e as nações pobres. E 
não há perspectivas, dadas as circunstâncias 
do presente e as disposições institucionais,. 
de que tal situação se inverta. 
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Em termos ambientais, a literatl)ra corren
te afirma que, a cada ano, desertificam-se 
seis milhões de hectares de terra e derru
bam-se onze milhões de hectares de florestas. 
As precipitações ácidas, especialmente na 
Europa, asfixiam matas e lagos e danificam 
o património artístico e arquitetónico das na
ções. A queima dos combustíveis fósseis jõga 
na atmosfera dióxido de carbono, responsá
vel pelo aquecimento da Terra e pelo apareci
mento do assombroso "efeito estufa", que: 
poderá dese.quilibrar radicalmente o sis~ema 
ecológico muridial. ~-

Felizmente,_ Sr. Presidente, governos e ins
tituições · multiSsetofiais estão cada vez mais . 
conscientes da impossibilidade de separar as 
questões relacionadas ao desenvolvimento 
económico das que se referem ao meio am· 
biente. Muitas formas de desenvolvimento 
desgastam os recursos ambientais, compro· 
metendo para o futuro esse mesmo desenvol· 
vímento económico·. 

Nesse contexto, a pobreza é uma das prip· 
cipais causas e um dos mais importantes efei
tos dos problemas ambientais do mundo. Inú· 
til, portanto, Sr. Presidente, abordar a pro· 
blemática do meio ambiente fora de um hori
zonte que engloba os fatores subjacentes â 
pobreza e à desigualdade internacional. 

Tais p"réõCUpações levaram a Assembléia· 
Geral da ONU em 1983 a constituir a Comis
são Mundial sobre o Meio Ambiente e De

. senvolvimento, com o _objetivo de examinar 
as questões críticas atinentes· ao setor, formo· 
lar novas propostas de abordagem e propor 
outras formas de cooperação internacional, 
de modo a gerar políticas e ações provoca-
doras das mudanças necessárias. 

Essa ComissãO, unanimemeD.te, chegou à 
conclusão de que pouco valor tem um desen
volvimento que obriga bilhões de pessoas a 
dependerem do meio ambiente para sobre-" 
viver. Passou a defender um desenvolvimen· 
to disseminado, não restrito ao crescimento 
económico, um desenvolvimento sustentável 
que abranja todos os povos e com possibi· 
!idade de longa duração. 

Uma das constatações que estão claras, ho
je, para toda a Humanidade, é a de que as 
crises se interligam. Não há uma crise energé· 
tica, uma crise ambiental, uma crise de desen
volvimento, isoladamente considerada e tra
tada. A crise é uma só. 

Segundo projeções da ONU, a população 
do planeta, atualmente estimada em cinco 
bilhões de seres humanos, deverá estabili
zar-se em torno de oito a quatorze bilhões 
de pessoas. Noventa por cento desse cresci
mento. ocorrerão nos países pobres e em cida· 
des já superpovoadas. 

A atividade produtiva gerou uma econo
mia mundial de US$ 13 bilhões e pode decu
plicar nos próximos cinqüCilta anos. A produ· 
ção industrial cresceu mais de cinqüenta ve
zes nos últimos anos. Todas essas mudanças 
prenunciam profundos impactos sobre a bios· 
fera, na medida em que o mundo investe em 
moradia, transporte, agricultura e indústria, 
e que grande parte desse crescimento susten
ta-se pela extração de matérias-primas de flO
restas, solos. mares e rios. 

for seu tufno, ªs nQvas tecnologias, embo
ra possibilitem a diminuição do corisumo do::: 
recursos finitos, trazem novos riscOs, novos 
tipos ~e poluição, novas formas de vida que 
poderao alterar os rumos das transformações 
e d'! evt;?lução. _ 

TaiS ifteraçóes criaram diferentes vínculos 
en(re a economia e a ecologia do mundo. 

Hoje, a _Humanidade deve preocupar-se 
não somente com os impactos do crescimento 
econôniico sobre o meio ambiente, mas tam· 
bém com o desgaste e a finitude dos recursos 
naturais. Hoje, a interdependência económi
ca aliou-se a interdependência ecológica. A 
economia e a ecologia entreteceram-se, em 
nível local, regional, nacional e mundial. 

Para a grande maioria dos países em desen
volvimento, as relações económicas interna
cionais constituem um problema para o trata
mento do meio ambiente. A exportação dos 
recursos naturais continua sendo um fator im
portante em- s~as ecÕnomias e enfrentam 
enormes pressões, tanto internacionais_quan· 
to internas, pãra explorar em excesso seus 
recursos. 

Devido a "crise da dívida'', a América Lati
na vê-se obrigada a utilizar as suas riquezas 
natorais, não para o próptíõ desenvolvimen
to, mas para cumprir as obrigações financei~ 
ras contraídas com os credores externos. Tal 
atividade é, sem dúvida, uma insensatez eco
nómica; política e ambientai. . 

Os efeitos dessa dissipação desenfreada são 
agourentas, pois tolhem a oportunidade de 
opção para as geráç6es futuras, e condenam 
os. presentes a viverem em constantes sobres
saltos, provocados por catástrofes ecológicas 
ou de outra natureza. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que 
o meio ambiente s,eja preservado de estragos 
tanto presentes quanto futuros, é preciso que 
as políticas considerem todas as dimensões 
envolvidas: as ecológicas, as econômicas, as 
comerciais; a·s agrícOlas, as energéticas, enfim 
todas. 

Diz a Comissão Mundial do Meio Ambien
te e Deserivolvimento que esse é o principal 
desafio Tnstitudonal para a década de noven
ta. Grandes reformas são necessárias para 
enfrentar tal desafio, seja nos países ricos, 
seja nos países pobres, grandes ou _peq~enos. 

será necessária uma política corajosa de 
educação e de preparação--de recursos huma
nos para administração das ri(ruezas naturais, 
Se o mundo partilhar o conhecimento, terá 
maiores condições de entendim.e,nto e de tra
tamento- dos recursos globais. 

Será necessária uma política racional e se
gura de_ produção de alimentos. A produção 
de cereais vem suplantando o aumento popu
lacional; no entanto, com freqüência, não há 
alimento disponível onde há necessidade. Em 
alguns países, há subsídios indiscriminados, 
em outros, pai"ticularmente nos menos desen
volvidos, abandono e dasorganização. 

Urge uma política de preservação das espé
cies i dOs--ecossistemas. É sabido por todos 
que certas espécies desaParecem em ritmO 
sem precedentes, embora haja controvérsias 
quanto a esse ritmo e quanto aos problemas 

que acarreta. A diversidade de espécies, de 
qualquer modo, é fundamental para o funcio
namento normal dos ecossistemas e da bios
fera. 

É imperiosa, indispensável uma diretriz 
duradoura_ para a produção de energia. As 
taxas de consumo de energia estão declinan
do; porém, a industrialização, o progresso 
da agricultura, o crescimento populacional 
nos paises em desenvolvimento necessitarão 
de muito mais energia do que a que, hoje, 
é gerada. Para que __ os países em ascensão, 
por volta do ano 2025, consumam tanta ener
gia quanto a que hoje é utilizada pelos povos 
industrializados, será preciso multiplicar o 
consumo atual pelo fator cinco. Tal cresci
mento não seria suportável pelo ecossistema 
mundial e planetário. Uma política energé
tica e economicamente viável e sensata do 
ponto de vista ambiental é possível, mas são 
necessários empenho e cooperação institu
cional. 

Do ponto de viSta da indústria, é preciso 
produzir mais, com menps gasto de recursos 
da natureza. Considerando as taxas de cresci
mento populacional, é necessário .aumentar 
até dez vezes a produção atual de manufatu
rados, apenas para fazer com que a disponi
bilidade desses bens nos países em desenvol~ 
vimeilto atinja o nível hoje existente nos paí
ses industrializados. 

É impostergável que se encare o problema 
urbano. Na virada deste século, cinqüenta 
por cento da Humanidade viverão em cida
des. De 1985 até o ano 2.000, por força do 
processo de urbanização, as cidades do Ter
ceiro Mundo abrigarão aproxitnidade 700 mi
lhões de pessoas, indicando que·, nOs próXi
mos anos, os países em desenvolvimento te~ 
rão que aumentar em 65% sua capacidade 
de produzir e gerir infra-estrutura, serviços 
e moradia e isso tão·Somente para manter 
as hodiernas e já precárias condições. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para en
frentar essa realidade , é preciso que os inter
câmbios comerciais beneficiem tOdas as par
tes envolvidas e que sejam asseguradas duas 
condições: defesa e manutenção dos ecossis
temas dos quais depende a econom!a total 
·e justiça na -efétivã.ção dos intercâmbios. 

Este, Sr. Presidente, é o momento para 
que os governos responsabilizem diretamente 
as entidades económicas e setoriais pela for· 
mulaçáo de políticas, programas e orçamen
tos que apóiem e promovam um desenvol
vimento que possa sustentar-se do ponto de 
vista económico e ecológico, criando os dis
positivos legais, agindo e investindo para o 
presente e para o futuro. 

Nesse âmbito, no Brasil, merece_destaque 
a importância do Instituto Brasileiro do Mc~io 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renová
veis (IBAMA), criado pela Lei n? -7.735, de 
22 de fevereiro _de 1989, que, em cumpri
mento dos preceitos constitucionais e direcio
nado por seus objetivos, materializa a von
tade nacional de administrar com proficiên
cia, zelo e adequação os recursos Iit~turais 
e o meio ambiente no BrasiL É um instru
mento que merece o apoio e a vigilância de 
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toda a Nação. Apoio, porque é rCsponsável 
por um bem comum, pertencente a todo o 
povo: vigilância para que interesses silencio
sos e particulares não desvinculem o Instituto 
de sua finalidade, nem lhe atravanquem, nem 
lhe amorteçam o empenho e a ação; 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em relação 
ao meio ambiente, as próximas décadas serão 
vitais, para o Brasil, e para a Humanidade. 

No Brasil, é preciso que o seu povo se 
redima do estigma de "terrível fazedor de 
desertos" verberado pelo autor de Os Ser
tões. 

É presiso romper com os modelos atávicos 
de aproximação piromaníaca da natureza; 
abandonar os desenvolvimentos esfoladores 
e esterilizadores da vida, que expõem o solo 
à adustão dos sóis e à lavação executada pelas 
chuvas; acabar com os sulcamentos escabro
sos que rasgam entranhas, destroem matas 
e envenenam rios. 

É preciso que aprendamos a nos aproximar 
da natureza, primeiramente, com "preceitos 
básicos de sabedoria", deixando a técnica pa
ra o momento segundo, quando os alvos esti
verem escolhidos e o meio ambiente respei
tado, preservando e enriquecendo. 

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

Durante o discurso do Sr. Pompeu de 
Sousa, o Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mário Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Odaéir 
Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, qualquer brasileiro 
que se_dirija a Rondônia, por certo nã.o deixa
rá de notar a presença marcante da Sucam 
-Superintendência de Campanhas de Saúde 
Pública, na vacinação contra febre amarela 
nos aeroportos, portos, estações rodoviárias 
e áreas de fronteira. 

Seus servidores rece_beram treinamento ·es
pecializado, que visou capacitá-los a comba
ter a malária e controlar a febre amarela. 

No caso da malária, o Estado de Rondônia 
foi responsável, em 1988, por 51%, em 1989, 
por 44% do total dos casos registrados na 
Amazônia Legal. 

Dos Estados com maior incidência dessa 
endemia, Rondônia foi o único' qUe nos últi- · 
mos dois anos conseguiu inverter a forma pa
rasitária, reduzindo drasticamente os casos 
de malária causados por plasmodium falcipa
rum. Em 1989 consegu!u uma redução de 
100.104 casos de malária em relação ao_ espe
rado. 

Este sucesso pode ser creditado ao trata
mento diferenciado para cada estrato epide
miológico, incorporando novas estratégiaS de 
ação, como microzonagem, aplicação espa
cial de inseticidas em UBV e termonebuli
zação, em locais onde a densidade anofélica 
e a incidência de casos justifiquem tais medi~ 
das. Igualmente, um número muito maior e 
crescente de residências passou a-ser atendido 
com a operação de borrifaçãO de iriSeticida. 

Além do controle da febre amarela e do 
combate à malária, essa Instituição desen
volve ainda esforços ingentes contra a·leish
maniose, além -de participar das campanhas 
de vacinação realizadas pela Secretaria de 
Saúde_de Rondônia. 

Esses --relevantes serviços são pr~stados à 
população de Rondônia por apenas 1.657 
funcionários, dOs quais 966 pertencem à tabe
la permanente de servidores da Diretoria Re· 
gional da Sucam. Os servidores restantes 
constituem a tabela_emergencial. 

É importante ressaltar que trabalham hoje 
na Sucam-RO 17~ _guaidãs para visitação a 
postos de notificação, divulgação, colheita de 
lâminas e medicação;-47 entomologistas; 144 
laboratoristas e 457 responsáveis pela borrifa
ção de residências. Ousamos qualificá-los de 
verdadeiros soldados comprometidos com 
sua missão e imbuídos de um elevado espírito 
de abnegação, enfrentando todas as dificul
dades encontradas nas atividades diárias e 
prestando socori:o às populaç_Ó~s· nas mais dis
tantes e quase inacessíveis localidades do Es
tado. 

Venho de receber um ofício da Associação 
de Servidores da Sucam-RO, expondo sua 
preocupação, face à constante ameaça de de
missão sofrida pelos servidores Com menos 
de 5 anos de efetivo serviço, tendo em vista 
o disposto no artigo 19 do Ato das Disp-o
sições Transitórias da Constituição da Repú
blica. Cumpte--noS encaminhar ao Exm'·' Sr. 
Alceni Guerra, digníSsiri1.0 Miõ.istro da S3.ú
de, o seguinte apelo: a Diretoiia Regional 
de Rondônia_conta com um número insufi
ciente cie peSSOa! para a- prestação dos rele
vantes serviços às populações carentes e qual
quer redução no seu quadro de pessoal acar
retará o descontrole dos casos de endemia 
na Região. O Governo Federal, no momento 
seguinte às _de~issões, ver-se~á obrigado a 
fazer novas contratações de pci:ssoal Sem as 
habilidades técnicas necessárias ao desempe
nho de suas funções. 

Diante dâ difícil situação enfrentada pela 
Sucam de Rondônia, venho sublinhar a abso
luta necessidade de pelo menos manutenção 
do atual quadro de pessoal, de modo que 
os serviços de_ campanhas de saúde pública 
tenham continuidade, com o mesmo brilhan
tismo com que foram prestados, até o presen
te, no nosso Estado. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. OVACIR SOARES EM SEU 
DISCURSO: 

ASSURON - Associação dos Servidores da 
Suc&m'• RO. 

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE 
PORTO VELHO 

Ofício/ Assuron/PVHfN9 15/90 Em 31-5-90 
Do: Presidente da Assuron - RO 
Ao: Exm9 Sr. SenadOr Odacir Soares 
Assunto: Documento (Envia) 

Conscigntes da sensibilidade e comprome
timento de V. S', com os problemas sociais 

que afligem o nosso Estado, e principalmente 
no tocante às endemias que afetam a popu
lação de Rondônia, em especial, a malária, 
e na iminência dos servidoreS; da Sucam serem 
demitidos, estamos encaminhando em anexo, 
documento relatando a real situação de nossa 
Instituição, para que V. s~ tenha subsidio pa
ra intervir junto ao Ministério da· Saúde a 
favor dos valorosos servidores que prestam 
grandiosos serviços a comunidade de nosso 
Estado. 

Confiantes em vossas providêncías-, agra
decemos. 

Atenciosamente, Vilzimar Joviniano Frei
re, Presidente ~assuron, Porto Velho- RO. 

Associação dos Servidores da Socam de 
Rondônia - ASSURON 

É grande a preocupação por parte da Asso
ciação dos Servidores da SUCAM- RO, diante 
da constante ameaça de demissão sofrida nos 
últimos 60 diás por aqueles· cjue têm menos 
de 5 anos, conforme redação· da Constituição 
Federal promulgada em 5 de outubro de 
1988. - - -

Conscientes_da situação real em que se en
contra nosso Pais e da busca feita Pelo Go
verno Federal para atingir o equilíbrio econó· 
mico, possibilitando, com isto, melhores con
dições de vida para nosso povo. Somos favo
ráveis aos cort~s das de~pesas, que deverão 
estar adequadamente distribufdas de acordo 
com a receita, .fazen<;io cOm que nosso Pafs 
venha a se tornar administrativamente viável 
e economicamente sustentáyel. 

Entretanto, para que não ocorram injUs
tiças, falhas irreparáveis na condução das de
missões que por ventura venham a ocorrer, 
cumprimos com nosso .dever .de informar a 
V. s·, algumas particularidades que revestem 
nossa Instituição e nossa equipe de trabalho 
do amplo, total e irrestrito respeito da popu
lação a qual servimos. 

Em nosso quadro de pessoal não existem 
funciOnários fantasmas, marajás e nem o~o
sos. Existem sim, verdadeiros soldados com
prometidos e imbuídos de um espírito de ab
negação, enfrentando todas as dificuldades 
encontradas nas suas atividades diárias, mui
tas vezes prestando assistência às populações 
nas mais distantes e difíceis localidades do 
nosso Estado. 

Todos os se·fvidores da Sucam, nos dife
rentes níveis de atuação, foram devidamente 
treinados_ para atuare:m conscientes de suas 
responsábilidades e dos objetivos e metas a 
serem alcançados. Para isso, foi investida ele.
vada soma de recursos fmanceiros e tempo 
que agora não podem deixar de ser conside
rados como um grande património da União 
a ser preservado.- . 

Queremos re_ssaJ.tar que o percentual eleva
do de casos de malária está diretarriente rela
cionado com os assentamentos· desordenados 
da população (abertura de garimpOs~ prOjetos 
de colonização e periferia das cidades) e com 
lsso a agressão ao habitat dos vetares que, 
com a facilidade dos criadouros naturais 
(imensas e va!iadaS coleções d'água) resulta 
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em elevadas densidades anofélícas. E como 
essas agressões continuam todos os dias, acar~ 
retam com isto o incremento na densidade 
anofélica e conseqüentemente_o aumento dos 
casos de malária e outras endemias. 

Diante desta situação enfrentada pela Ins
tituição e com o 11úmero insuficiente de p~s
soal existente_ (Veja quadro abaixo), alerta
mos sobre o descontrole (aumento dos casos 
de malária) que ocorrerá caso Jlaja demis-

QUADRO GERAL OE PESSOAL 

sões, além do que, futuramente, com a rever
sã()_ çio quadro de controle atual, haverá ne· 
cessidade de novas contratações, o que acar
retará perdas financeiras com as demissões 
atuais e com treinamentos para o novo pes· 
soa] contratado. 

Tab. emerg. Tab. Perman. Total 

Técnico Nfvel _Superior 07 
Nivel Intermed1ário· 601 
Nivel Auxi 1 i ar 

Total 

O Estado de Rondônia é responsável por 
44,86% do total de casos de malária registra~ 
dos na Amazónia legal em 1989 e 51,29% 
em 1988. . 

. Dos Estados de maior incidência (Rondó
ma, Pará e Mato Grosso) que ji..mtos somam 
77,24% do total de casos, Rondônia foi 6 
único que em 1989conseguiu inverter a forma 
parasitária, apresentando 46,81% dos casos 
da P. falciparum, quando nos anos anteriores 
a média era em torno de 55%. 

O último resultado disponível (abril/90) re
gistra 33,12% dos casos de malária causada 
por P. falciparum. 

Responsável direto por este sucesso é o 
tratamento diferenciado para cada estrato 

83 

691 

epideiTiiOló"gicO obtido cOm bãse na eStratm~ 
cação epidemiológica, que em muito tem au
xiliado na tomada de novas estratégias de 
ação, como ~ciozonagem, aplicação espa
cial de insetiCídas em UBV. e termonebuli
zaçãó, em locais onde a·densidade anofélica 
e a incidência de casos justifiquem tais medi-
das. · 

No período 85/88, a tendência ascensíonal 
da malária em Rondônia era em média 
16,?%, ultrapassand9 a margem de 20,0% 
em1987. No ano passado,comasnovasestra
tégias adotadas, conSeguimos uma redução 
de 14,4%, o que, em termos reais, representa 
100.104 casos que deixaram de ocorrer, consi
derando que esperávamos o registro de 
338.374 ·casos para 1989 (ver quadro abaixo) 

LÂMINAS POSITIVAS 

Ano 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Esperado 

187.488 
214.494 
275.775 
338.314 
203.959 

Registrado 

189.986 
228.859 
278.268 
238.270 

CASAS BORRIFADAS. 

Ano 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

NQ casas 

248.430 
217.989 
238.684 
356.082 
341.880 

Variação 

2.498 
14.365 
2.493 

(100.104) 

TO 17 
810 1. 411 
146 229 _..;. _____ -

966 1 .657 

Cobeftura realizada nos 1?5 e 2~5 ciclos das 
Operações de Inseticida. 

Todos esses índices foram alcançados com 
um número reduzido de funcionários exis
tente na diretoria da Sucam em Rondônia. 
Pois_ todos trabalham dobrado. 

No ta-se que, dos funcionários existentes 
42_% não tê"!- estabilidade de emprego (passf~ 
veiS de demtssão com a reforma administra
tiva do Governo Féderal). (veja quadro abai
xo) 

TABELA EMERGENCIAL 

Técnico NS 
Guarda de Endemi as 
Aux. Admin1strativo 
M1cros.cop1sta 
Aux. Laboratório 
Aux. Man. Veiculo 
Motorista 
'Mestre Lancha 
Condutor Lancha 
Aux. Estatlstica 
Cartógrafo 
Divulg. Sanitário 

07 
517 

31 
40 
18 
03 
50 
06 
08 
03 
03 
05 

691 

Além do combate à malária desenvolve· 
mos no Estado o controle .de febre amarela 
com vigiláncia nos portos, a"etopoftos;rodo: 
viárias e áreas de fronteiras, vacinação antia
marílica constante, bem como combate a 
leishm.aniose e P.articipação nas campánhas 
de vacmação realiZadas pela Secretaria de Es
tado da Saúde. 

Como pode haver demissões de servidores 
em um órgão que presta relevantes serviçOs 
à população de um modo geral e que já possui 
defícit em seu quadro de pessoal, para melhor 
dese.uvolvimento das suas atividades, chegan· 
do esse deficit a aproximadamente 25% do 
pessoal de ponta? Nem por isso nós servi~ 
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dores deixamos de cumprir com nosso dever, 
mesmo tendo que dobrar nossas atividades. 
(Para melhor ilustrar nossas preocupações 
quanto às demissões, anexamos cópia do pia~ 
nejamento da Sucam em Rondônia para 
1990.) 

• -•·-- --"• ........ UDIJ l'llai..IC,\ 
PII.Cc;'t.:lol.& ;:lf: CONTAOLI!: 11A W:AL.(RIA 

;~1!~~~~~!:~~~~~~1. O~p~RtF.~~it:f.:: CANPO 

I AI •• lC::-1 11& ' 
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Diante de exposto acima, apelamos a 
V. S\que avalie.iodos os dados e compare a 
relação servidor/trabalho e verá que, caso ha
ja demissões, a população será bastante afe
tada, além do que, fatalmente, ocorrerá in~ 
justiça sociaL 
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"Estamos defendendo nossos empregos 
afim de que a população não venha a ser 
prejudicada" 

Associação dos Servidores da Sucam 
Rondônia . 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mendes 
Ca:nale. 

O SR. MENDES CANALE (PSDB- MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a ecologia é hoje, sem 
dúvida, o assunto mais discutido em todo 
mundo. Não há canto deste planeta em que 
a discussão sobre o meio ambiente não esteja 
diariamente nas páginas dos jornais, Até. re
centemente, a gran :e preocupação era com 
os arsenais nucleare que representavam o 
risco da destruição completa de nosso plane
ta. Agora, com o fim da chamada guerra fria 
entre as duas maiores superpoténcias, a Hu· 

l~J 

manidade respira ali-..:iilda. O fantasma do ho
locausto nuclear parece afastado, mas resta 
o temor-da destruição do meio ambiente. 

Devido ao poderio dos ~eios de comuni
cação em nossas· dias, este tema -Ecologia 
-é hoje discutido até mesmo e, talvez, prin~ 
cipalmente, pelas crianças. RaPidamente for~ 
ja-se uma consciéncia de que é preciso prote~ 
gera natureza-pãra -assegurar uma boa quali~
dade de vida às gerações futuras. 

Dentro deste contexto mwidial, o Brasil 
ganha destaque especialmente porque possui 
dois dos mais importantes e complexos ecos~ 
sistemas do mundo: a floresta Amazónica 
e o Pantanal. 

_j ·f· 
...._J,L~-1-

----i t---
, ~~ I . 

Aproveitando o ensejo desta semana do 
meio ambiente, eu gostaria de falar aqui do 
Pantanal Mato-grossense, dos graves perigos 
que o ameaçam, da importância de sua fauna 
e de sua flora, e tambéin das suas potencia~ 
!idades. 

Pantaneiro, nciSCido na cidade de Miranda, 
o meu interesse peta preservação do Pantanal 
antecede, em muito, ao ingresso da ecologia 
nas páginas dos jornais. Sempre nos preocu~ 
pau o descaso das autoridades federais para 
com aquela região. Nossa luta começou bem 

___ antes que, através de uma novela'da Rede 
Manchete de Televisão, o Pantanal passasse 
a ser assunto obrigatório em todos os lares 
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do Brasil, onde as pessoas -se- deslumbram 
com a beleza selvagem dos cenários sem ter 
uma consciéncia dos perigos que rondam esse 
reduto. 

Eu gostaria de lembrar aqui que. em 1985, 
quando assumimos a direção da Superinten
dência para o Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste (Sudeco), tratamos imediata
mente de tentar despertar o interesse não 
só das autoridades federais brasileiras para 
o Pantanal, como também de entidades inter
nacionais. Entramos em contato com o Banco 
Mundial solicitando a alocação' de recursos 
para que pudéssemos desencadear um Pro
grama de Ação imediata para a preservação 
e o desenvolvimento da área. 

A seguir, conseguimos atrair a ate~ção do 
governo francês que enviou ao Brasil uma 
missão para estudar o Pantanal, a fim de pos
teriormente firmarmos um convênio-acordo 
de cooperação. Pouco depois, estivemos na 
França, a convite do Governo daquele país, 
para vennos o que estava sendo realizado 
lá em regiões baixas e úmidas como a nossa. 

Em 5 de março de 1987 enviamos ao então 
Ministro do Interior, Costa COUto, ininuta 
de decreto dispondo sobre a criação do Pro
grama de Ecodesenvolvimento do Pantanal 
(Propantanal). Infelizmente, por desinteres
se, o decreto acabou não sendo levado à fren
te. Ano passado, resolvemos reapresentá-lo, 
sob a forma de projeto de lei, ao Senado 
Federal, onde se encontra em vias de servo-
tado. __ - -

Com este breve relato, queremos apenas 
mostrar que o nosso desejo de incentivar a 
preservação e o desenvolvimento, controla
dO, do Pantanal antecede à explosão do as
sunto ecologia na mídia de todo o mundo 
e à novela da Rede Mapchete. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pantanal, 
com a região Amazónica, forma o riiaior ban
co biológico do nosso planeta. Também, co· 
mo aquela floresta, encontra-se ameaçado 
pela destruição que é feita, às vezes, em nome 
do progresso. Um dos mais coi_Ilplexos e ricos 
ecossistemas do mundo, da mesma forma que 
a· Amazônia, o Pantanal não foi jamais conve· 
nientemente estudado. É uma reserva de po
te•ncialidades desconhecidas nas áreas de quí· 
mica, mineração, botânica, farmacologia e 
biotecnologia. 
S~a preservação, na lei, já istá asSegurada 

através do parágrafo 4° do artigo 225 da nossa 
Constituição, que arrola o Pantanal, a Fio~ 
resta Amazónica, a Mata Atlântica, a Serra 
do Mar e a Zona Costeira como integrantes 
do Património Nacional. Resta agora assegu
rar de fato a sua integridade. 

Para garantir a sobrevivência do Pantanal 
temos de buscar medidas efetivas que assegu
rem não s6 a conquista de uma vida melhor 
para as populações da ár~a, como também 
possibilitem a manutenção do equilíbrio den
tro do ecossistema. 

A bacia do rio Paraguai ocupa parte dos 
estados de Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e a- região de fronteira com a Bolívia e 
com o· Paraguai. Até 1980 reunia uma- popu
lllção de 1,6 milhão de pessoas, que crescia 
a taxas médias anuais de 5,4 por cento. Já 

o crescíinento urbano se dava na ordem de 
8,4 por cento, índice bastante superior ã mé
dia observada nos dois Estados. Este dado 
é extremamente preocupante, tendo em vista 
que a urbanização acelerada inegavelmente 
causa graves danos ao meio ambíente. 

O Pantanal é extremamente dependente 
dos rios tributários, justamente por onde che~ 
gam as ameaÇas ao equilíbrio ecológico. De· 
tritos de fábrica._, pesticidas, mercúrio utili
zado nas áreas de garimpagem. Tudo isso 
desce para o Pantanal, poluindo-o, já que 
ele é composto não só pela planície alagada, 
mas- também pelo planalto que o cerca. É 
das terras altas que vem o perigo. 

Por suas caracterfsticas específicas, a planí
cie do Pantanal comporta uma população 
bastante reduzida, distribuída basicamente 
pelas oito sedes de municípios, à razão de 
dois habitantes por quilómetro quadrado. Já 
no--planalto, onde nascem os rios tributários, 
alinham~se muitos municípios de recente e 
numerosa população, com uma_economía em 
crescimento explosivO, fora do controle de 
organismos estaduais_. Recebeu nos últimos 
anos grandes levas de migrantes paulistas, 
gaúchos e paranaenses. 

Além do perigo que representa este cresci
mento descontroJado, temos de lembrar tam
bém os ataquC:s que o Pantanal recebe_dos 
contrabandistas de peles e dos caçadores de 
animais raros. 

Sr._Presidente, Srs. Senadores, para evitar 
-a-depredação deste riquíssimo património da 
Naçã_o brasileira é que planejamos o Propan
tanal, cujo projeto de lei se encontra atual· 
mente nas Comissões desta Casa. Nele pro~ 
pomos uma série de medidas que têm como 
objerivo promover a defesa e o desenvolvi

- menta raciõ:Oal de seus recursos naturais. 
-Que-re-mos, com O Propantanal, a implan-

lação imediata de vários projetes voltados 
para o estudo, a pesquisa, a assistência técni· 
câ, o monitorarriento, a fiscalização ambien
tal, a conservação do solo e a observância 
das microbacias hidrográ.ficas. 

Propomos, com relação à educação am· 
biental, que sejam criados mecanismos de es
clarecimento às popuiãçôes da ãrea quanto 
às ações lesivas ao meio ambiente, como caça _ 
e pesca indiscriminadas, o desmatamento, o 
uso intensívo de agrotóxicos, a poluição in· 
dustrial e até mesmo quanto ao turismo indis
criminado. 

Sugerimos que seja feito um monitoramen· 
to pennanente da qualidade çlas águas da ba
cia pantaneira para detectar de_ imediato a 
poluição, a fim de que as autoridades possam 
adotar medidas saneadoras. Recomendamos 
até mesmo o tratamento dos afluentes mais 
atingidos pelos re'síduos industríãis e de agro
tóxicos, eVitarido assim as catástrofes ecoló-
gicãS. . _ _ -

ConsideramoS- indispensávc;-:1 uma "hlais in
tensa fisc1!liziÇão -do Pantanal para diminuir, 
e se possível eliminar, a nefasta atuação dos 
caÇadores de peleS. de animais, principalmen· 
te jaCarés, onças ·e Iõiltras; e dos caçadores 
de pássaros exóticos, como papagaios, ara
ras, tucanos e periquitos. Igualmente impor-

tante é detectar de inicio as queimadas crimi· 
nosas e a pesca pre_datória. E hoje em dia 
até mesmo precisamos coibir o tráfico de dro
gas que se faz_ por lã. 

Finalmente, achamos que o Pantanal deve 
ser melhor conhecido cientificamente. Para 
isso temos de acionar pesquisas que identifi· 
quem não só as riquezas locais, como também 
nos digam qual a melhor maneira de gerir
mos, economicamente, estes recursos. 
Te~os de concluir as pesquisas em anda

mento e encetar outras, muitas outras, e pre· 
cisamos das boas condições de trabalho para 
os cientistas que para lá se deslocarem. Acre
ditamos também que o pôlder hidro~grícola 
de Ladário reúne condições para ser o centro 
destes estudos para o desenvolvimento dare
gião pantaneira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo es
te rápido pronunciamento pedindo o apoio 
de meus pares nesta Ca:sa para a rápida apro· 
vação do projeto de lei que cria o Propan
tanaL O momento oportuno é este mesmo. 
Tenho certeza de que com este programa va
mos atrair a atenção não só das autoridades 
brasileiras como também daquelas entidades 
internacionais financiadoras de iniciativas 
que visem à preservação do meiO ambiente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Na
da mais havendo a tratar, a Presidência vai· 
encerrar a presente sessão, designando para 
a ordinária de segunda-feira a segu_inte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 64, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~' 64, de 1990, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que prorroga 
o prazo de -vencimento .do registro provisório 
de partidos com representação parlamentar 
federal ou estadual (dependendo de parecer). 

2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• !O. DE 1990 

(Inc!uído em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 375, V, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 10, de 1990 (n~ 4.352/89. 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi· 
dente da República, que dispõe sobre a pen~ 
são especial dev_ida aos e_x~combatentes da 
Segunda Guerra Mundial e a seus depcnden~ 
tes (dependendo de parecer). 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n" 23, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que auto· 
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riza a desafetação de domfnio de bem de uso 
comum do povo, situado no SGM/norte -
RAI, dentro dos limites territoriais do Dis
trito Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 144, 
de 1990, da Comissão 

-do Distrito Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está 

encerrada a sessão. 
( Lemnta-se a sessão às 1 I horas e 45 

minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO SR. MÁRIO COVAS NA SESSÃO 
DE3·5-90EQUE, ENTREGUE À RE
VISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, ao longo da minha 
história política neste Parlamento, que é bas
tante curta, e, ainda assim, pontilhada de cir
custâncias excepcionais, em todas as oportu
nidades em que algum tema de natureza jurí
dica aparecia ou aparece, sinto-me muito 
pouco à vontade para opinar._ Sou engenheiro 
de profissâo, não fui diplomado em Diieito 
pela Praia Vermelha nem pela Escola PolitéC· 
nica, e sínto·me pouco ã vontade, repito,. 
quando opino a este respeito. Mas, no fundq, 
parece-me que o Direito é fundamentado na 
lógica, no bom senso. E se há alguma coisa 
que os números ensinam é a lógica e o bom 
senso. Portanto, às vezes até cometo pecados 
mortais em relação à doutrina jurídica, par
qué tento transferir, na análíse que faço des
ses temas, aqui!o que a lógica me ensinou. 

Sr. Presidente, no dia 19 de março, um 
Senador encaminhou· à Ministra um pedido 
de infOrmações que versava três itens. Um 
mês depois, a Ministra respondeu, lastreada 
numa informação que na-scia do Banco Cen_
tral- órgão que afinal disciplinã.va essas coi
sas -, em primeirO-lugar", tendo em vista 
uma detenp.inada lei que tratava de mercado 
financeiro, para que o sigilo eventualmente 
existente pudesse ser transposto, a Sr• Minis
tra respondeu que os pedidos de informação 
deveriam ser aprovados pelo Plenário do Se
nado. Isso nascia de um dispositivo de lei 
que afinal é aquele sobre o. qtral se assenta 
a idéia de que a informação não podia ser 
prestada. Quem havia encaminhado o pedido 
fora a Mesa do Senado, aliás, baseada não 
apenas no Regimento do Senado, como tam
bém, naquilo que com ele se compatibilizava 
a nova Constituição. 

A resposta foi de que, em face de ter sido 
a Mesa do Senado e em face daquele disposi
tivo, a Ministra, dando curso àquilo que 
orientara o Banco Central, se julgava impos
sibilitada de responder, primeiro, porque pa-· 
ra aquilo se exigira a aprovação do Plenário 
e, em segundo lugar, porque as circunstâncias 
implicavam na quebra do sigHo bancário. V e· 
ja que a própria lei citada fala na possibi
lidade de i~forniações a esse respeito, desde 
que determinados cuidados sejam tomados. 
E de pressupor que este Senado seja capaz 
da responsabilidade de determinados cuida
dos. 

Vi, recentemente, a abertura de arquivos 
que aqui existiam, de longa dat~, _e só no 
instante em que a própria Constituição deter
minou a abertura dos documentos é que estes 
se tornaram de domínio público. 

O Presidente do Senado, do alto das suas 
responsabilidades, houve por bem abdicar 
um pouco da sua soberania e admitir até a 
sua falibilidade. Tomou do requerimento e 
da sua resposta e os encaminhou à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Sena
do. Será que nós, Mesa, não erramos? 

E o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadinia, já portanto, do Senado, 
destaca algumas coisa,s. Em primeiro lugar, 
a ineludfvel, a indisfarçável competência da 
Mesa para resolver este assunto, em face do 
Regimento e da Constituição. Mas destaca 
mais, entra no mérito da questão em si, da
quela que ali ficou Como questãO secundária, 
quando se dizia para romper este sigilo ape
nas através de uma aprovação pelo Plenário 
inteiro e não de um requerimento encami
nhado pela Mesa. 

Diz o relatório aproVado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidãdania: 

'~Ao sei despachada a con-sulta a esta 
Comissão, a Presidência do Congresso 

-destacou o fato de o ~egimento Interno 
prever tratamento especial para "infor
mações conSideradas de caráter sigilo
so." 

A respeito, cabem três observações. Em 
primeiro lugar- eram 3 os itens do requeri
mento - nem todas as respostas solicit<.tdas 
envolvem questões protegidas por lei do sigi
lo_ bancário. De fato, o número e o montante 
d_as transferências retiradas, ocorridas num 
dado período, configura mero dado estatís
tj_ço que_, de forma nenhuma, pode ser consi
derado como infringência ao disnm:itivo do 
sigilo bancário. 

Em segundo lugar, o fato de existirem res
trições de tal ordem não impede nem invia
biliza o atendimento solicitado. A única con
seqüência efetiva é a preservação-do caráter 
reservado da informação, exigência que vem 
sendo escrupulosamente observada pelo Se
nado ao longo de décadas. 

Em terceiro e último lugar, os fatos em 
torno dos quais tanta preocupação existe, pa
recem ter caído no_domínio público. Exemplo 
significativo dessa circunstância é a reporta
gem publicada pa revista lstoÉ Senhor_, de 
28-3, página 22, que está transcrita. 

Por derradeiro e para demonstrar que a 
Titular da Pasta de Economia agiu de forma 
contraditória, vale mencionar o fato que a 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ór
gão jurfdico do próprio Ministério, suf~agou, 
em relação à espécie, entendimento drverso 
daquele esposado j!elo Banco Central. É o 
qtie nos dá notícia o seguinte trecho do Pare
cer Dejur)24/90 da Autarquia. 

E aí vem um pare~_er a respeito de uma 
solicitação-feita pdo nobre Senador José Fo
gaça, para o qual o parecer é favorável. 

Isto faz parte e -se incorpora ã decisão do 
Senado que corroborou a atitude de V. Ex', 

e passou pelo crivo, tendo em vista a condes_
cendéncia de V. Ex· que, admitindo a própria 
falibilidade, encaminhou para a Comissão 
opinar, Comissão que reiterou, reafirmou 
não apenas a sua prerrogativa mas, muito 
mais que isso, que sequer pairavam dúvidas 
sobre a possibilidade de que a matéria solici
tada pudesse, de alguma maneira, deixar de 
ser respondida. 

V. Ex•, em face disso - e outro mês se 
pàssou -, ainda se louvando na vasta baga
gem, experiência, tranqüilidade e competên
cia com que exerce a sua função, deu à Minis
tra Um prazo de 24 horas, para que já agora, 
até mesmo em função do que ela dissera, 
quando veio ao Senado, trouxesse a _esta Casa 
a resposta solicit:ida. 

É interessan-te, Sr. Presidente, porque aí 
ocorre um fato que não pode ser fruto de 
mera coincidência. As vinte e quatró horas 
encerravam-se no dia trinta, ontem portanto; 
e no dia trinta V. Er recebe um telefonema. 
Da Ministra? De um assessor seu? o·o seu 
Assessor Parlamentar? Não. Do Ministro da 
Justiça. É 9 Ministro da Just~ça que, portan
to, tomando conhecimento da questão, e, de 
certa maneira, ao ser intérprete. intermediá
rio entra a convocação- fc!ita à- Ministra e 
v. E~ antecipa-se em garantia, numa espécie 
de ava'! de natureza jurídica institucional, de 
que, dentro daquelas vinte e quatro horas, 
a Ministra providenciou a resposta. E .é o 
Ministro .da Justiça que, incorporando esta 
responsabilidade, comunica-se, telefonica
mente,-com V. ErMas do que isso: chega 
à Casa um documento encaminhado a V. EX', 
cuja leitura V. Ex• acabou de fazer, que leva
ria qualquer interlocutor ao mesmo entendi
mento. A resposta simplesmente não chegou 
ainda aqui, em seus termosdefinitivos, por
que, provavelmente, fez um percurso mais 
longo, mas a Ministra teve a responsabilidade 
de nos encaminhar, em data hábil, dentro 
das vinte e quatro horas, via Ministério da 
Justiça, ou via palavra do Ministro da Justiça, 
a afirmativa de que para cá encaminharia a 
resposta. Encaminhada p~la próp~a. MiD;iS· 
tra seguindo seus trâmttes tradicionaiS, 
V. Ex• é avisado que a resposta está chegando, 
e nem com data de 31, ou seja, com a data 
de hoje, encaminhada por um percurso um 
pouco diferenciado que, certamente, impe· 
diu que chegasse ontem. Ch~ga via Secretá
rio-Geral da Presidência da República, Mar
cos Coimbra, onde ele transmite a cópia- do 
Aviso n9 427, ao qual a Ministra faz referência 
na comunicação a V. Ex• .que virá ao Senado 
Federal. E o que diz esse aviso? Diz o se
guinte: 

"Que com referência à solicitação 
constante da alínea a, Banco Central 
do Brasil não teve tempo de fazer." 

Relativamente à alínea b, cumpre-me pon
derar a V. EX' que o Banco Central do Brasil 
se sente impedido de prestar a informação 
solicitada a ser cqlhida junto a todas fi$ _insti
tuições financeiras autorizadas. · 

Coloca em relevo ao Banco Centrai, que 
ress~vada a hipótese prevista rio§ 49 art. 38 
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da Lei n"' 4.535, exatamente aquilo que está 
considerado no parecer da Comissão de 
Constituição, JusiiÇ"ã. e Cidadania do Senado. 
A remessa de informações individualizadas, 
·quanto aos titulares de contas de bancos, não 
só importaria violação àquele preceito legal, 
como também poderia constituíi o íffcito tipí: 
ficãdo no art. 325 do Código Penal, no art. 
18 da Lei n~ 7.492 de 16-6-86, especial no 
§ 79' do art. 38 da Lei n9 4.595. 

A solicitàção em foco, não parece, data 
venia, ajustar-se àcondição estabelecida para 
a espécie no Regimento Interno do Senado 
Federal. Em outras palavras, a Ministra enca
minha para cá alguma coisa que lhe foi ofere
cida pelo Banco Central, que pelo qual ela 
reclama do Presidente que, afinal, faça o fa
vor de ler o Regimento dã Casa que preside; 
não tem sentido insistir numa cOisa com a 
qual ela se comprometeu a oferecer e maii 
do_queisso;que foi objeto de um saneamento 
feito, insisto, baseado apenas na flexibilidade 
que V. Ex' dá a si próprio na condução dess~ 
trabalho. Seneado pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania novamente reite
rando e reafirmando que é bom examinar 
um pouquinho mais, porque mesmo que a 
Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidada
nia tenha dito, mesmo aquilo que o Senado 
voltou a ver, ele tem que rever tendo em 
vista o fato de que continua achando que 
não pode dar. 

Sr. Presidente, não sou a pessoa indicada 
para discutir o problema do ponto de vista 
jurídico. Acho -e aí já me baseio no saber 
do próprio Presidente da Cornis~ão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania- que de algu
ma maneira deveríamos ir para essa reunião 
com alguma coisa antecipada pela Mesa da
Câmara. O Plenário do Senado não examina 
abstrações, mas proposições concretas. Não 
apresento um projeto e ele é discutido ime
diatamente no' Senado. O que apreciam no 
Plenário do Senado é o parecer que demanda 
de uma Comissão. 

O que discutiríamos nessa reunião? Qua 
é o ponto de partida da reunião? A coleta 
.dos documentos ou, a partir desse tipo de 
éonduta, a Mesa indicaria quais os caminhos 
possíveis a serem trilhados? Eu não sei, eu 
tento aceitar o bom-senso que o Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça e Cida
dania disse ter a sua procedência. De qual
quer maneira, isso me parece uma questão 
de ordem superada, e V. Ex• já decidiu. Eu 
só posso, Sr. Presidente, é dar uma contri
buição que não fica no campo jurídico. Eu 
seria a pessoa menos ilidicada pára trazer aos 
Companheiros, aqui, do Senado, sobretudo 
àqueles que são juristas, com profundo co
nhecimento jurídico, alguma forma de contri~ 
buição. 

Sr. Presidente, a única contribuição -que 
eu posso dar é, realmente, o meu testemunho 
da História. Eu vivi neste País alguns perío
dos complicados, e vivi a intll:i:J.idade desses 
períOdos, vivi muito prOXiiiiãrrieilte. E ~fiil:iril, 
Sr. Presidente, determinados sinais me_cau~ 
sam espécie. Causa-me eSpecie" que, de -re~ 
pente, eu começo a ver, sucessivamente, a 

cada dia no jornal, que há um enorme movi· 
menta via Liderança do Governo, no sentido 
de encontrar asBancadas que sustentam os 
Partidos, as Bancadas que sustentam o Go
verno, porque, a rigof, se está pedindo car
gos, e os cargos não são forneddos, como 
Se ã conduta deste Congresso fosse baseada 
numa máxima que, afinal, embora cunhada 
por alguém não é usada por todos: "é dando 
que se recebe". 

E começo a verificar que iSso ocorre, con
comitantemente, com outro fato, que pode 
até permitir, ou certamente permitirá, uma 
ligação com tsto. É o fato de que, hoje, na 
sua soberania, o Cong-resso rejeitou uma me
dida provisória do Governo, rejeitou pela vo· 
tação inicial da Câmara. 

Eu começo a ver, Sr .. Presidente, e aí ~u 
fico" temeroso, quando ouço a afirmativa do 
Senador João Menezes. Meu Deus, será que 
este Senado terá sido intempestivo, abrupto, 
mais apressado do que devi<~: no_ exame dessa 
matéríá? Foí feito um requerimento, a Mesa 
da Câmara encaminhou à Ministra, em 30 
dias a Ministra respondeu que não podia res
ponder: o Presidente encaminhou â Comis
são de ConstitUição, Justiça e Cidadania, de
volveu a matéria, _são decorridos 60 dias des
de que isso aconteceu. Terá o Senado agido 
de forma intempestiva? Será que nós cami
nhamos nisso sob um clima de alguma emo
Ção? Em qualquer dos instantes que o assunto 
foi tratado, mesmo quando a Ministra aqui 
esteve, eu lembro que um dos inquisidores, 
no bom sentido, q~e lhe formulava perguntas 
- creio que o Senador Jutahy Magalhães 
- quando terminou a seqüência de pergun-
tas, a Ministra começou respondendo, eu não 
vou responder às perguntas feitas, eu vou 
formular umas considerações a respeito do 
Plano como um todo. Ou seja, ela se reservou 
inclusive para responder segundo o seu pró
prio talento ninguém lhe cobrou coisa dife
rente. 

Mas eu começo a ver com um certo cuidado 
que, de_rep~nte, usa-se todo dispositivo go
vernamental, pura e simplesmente, para di
zer ao Senado, que não se atende ao Senado . 
Efivolve-se_ a figura do Ministro da Justiça, 
que, aliás, não estava no problema. É S. Ex~ 
quem é o intérprete, quem telefona ao Presi
dente do Senado, dizendo, a resposta vai! 

Por que se cria: esse tipo de conflito, com 
uma instituição como o Senado? Por que, 
afinal, se recusa, já que, em face de u.ma 
decisão do Senado, que afimil implica na sua 
não _aceitaçãO--até em crime de responsabi
lidade, e, portanto, quem quer que seja que 
abra mão de fornecer essa informação, o fez 
compelido pelo próprio Senado, e pode, por
tanto, circunscrever-se ou cercar-se dos cui
dados necessários, para que isso ·nao -signi
fique uma quebra de sigilo bancário, transfe
rindo os ónus dessa tarefa para uma institui
ção da responsabilidade do Senado Federal? 

Eu nãO posso, Sr. Presidente, e volto a 
insistir, -Çiai~Uma contribuição jurídica muito 
grande. Mas eu fico me questionando, quem 
já passou o que eu já passei na vida política, 
quem já esteve nesta Casa- não no Senado, 

mas na Câmara dos Deputados, em época 
difíceis- não tem o direito de não se lembrar 
de determinadas coisas, não po'de assistir a 
esse desenrolar sem uma palavra de cautela. 
Não a cautela de que falava o Senador João 
Menezes. O Senado foi extremamente Caute
loso na sua conduta. Agiu em todos os instan· 
tes com total e profunda consciência, sem 
empurrar, sem agredir, afinal, exercitando 
uma das suas mínimas prerrogativas que é 
o de ter uma informação a respeito do que 
está acoritecendo, em algo que, afinal, diz 
respeito ao interesse deste País, e que está 
contido dentro de medidas provisórias que 
estavam sendo votadas dentro deste Congres
so. Causa~ me, SrYresidente, apreensão isso, 
no mínimo, causa-me uma profunda tensão._ 

O Sr. Maurício Corrêa -Senador Mário 
Covas, pemiite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Com prazer, 
ouço V. Ex• 

O Sr. Maurício Corrêa- Eu tenho procu· 
rado meditar q'ual teria sido a razão que con~ 
duziu o Governo a tomar essa atitude; por
que, na verdade, a Ministra de Estado não 
ia deixar de prestar essas informaçóes se não 
tivesse a anuência, evidente, do Presidente 
da República, do Chefe de Estado. Dir-se-á 
que a ConstituiÇão é- nova, ela se está exerci
tando, portanto, há normas que necessitam 
ser interpretadas. Até admito que esse racio
cínio poderia ser certo, logo esteja conven
cido de que não há como deixar de interpretar 
a clareza do texto, que é o§ 29, art. 50, com 
relação a sua hegemonia, a um texto de lei 
ordinária, portanto, infraconstitucional. Mas 
o que me assusta é o que V. Ext acabou de 
salientar aí, é o enfrentamento, é o desprezo, 
é a falta do cumprimento daquilo que a Cons
tituição trata, do funcionamento harmónico 
entre os Poderes. Eu não sei, sinceramente, 
para onde iremos. porque não me consta que, 
durante o Governo do Presidente Sarney, te
nha havido um caso similar a esse. que diz 
respeito â instituição, ao· Congresso Nacio
nal. De sorte que eu me congratulo com 
V. EX' por essa observação. Temo exatamen· 
te por esse desrespeito que o Presidente de
monstra ao Senado Federal. 

O SR. MÁRIO COVAS- Acho que.-esse 
é um dado adicional. Afinal, tenho ouvido 
o Presidente dizer que nesse Governo itãO 
há erros de terceiros, nem há acertos de ter~ 
ceiros. TudO relativo a esse Governo deságua 
e tem origem na figura do Presidente da Re
pública. Portanto, no _instante em que a Mi
nistra rejeita a idéia de encaminhar alguma 
coisa ao Senado, é evidente que S. Ex~ tem 
a subscrição do Presidente, é Sua Excelência~ 
até por ~ontat'l"e própria, o autor dessa atitu
de. E isso, Sr. Presidente, no mínimo, acende 
uma luz na minha memória, estabelece confli
tos na minha consciência. Se há alguém, Sr. 
Presidente, que tem apreço institucional, até 
mesmo em. termos de evitar qualquer consi~ 
deração qUe possa ser mal interpretada a res
peito, por outro lado, não tenho como fugir, 
é uma responsabilidade histórica que é a úni-
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ca contribuição válida que eu possa dar para 
esta Casa e para o Estado que represento 
nesta Casa, que é aquela de salientar a minha 
incompreensão, o meu inconformismo e a mh 
nha apreensão por esse tipo de conflito que,' 
afinal, em hipótese nenhuma, pode ser debi
tada a qualquer atitude intempestiva, seja da 
Mesa do Senado, seja do seu Plenário, seja
do autor do requerimento. 

Sr. Presidente, não sei o que decorre daí. 
A meu ver, o Senado Federal, em conse
qüência dos fatos, vai tomar as providências 
que julgar necessárias, no sentido de preser
var - não se trata apenas da prerrogativa 
individual deste ou daquele Senador - so
bretudo a dimensão, a soberania, as prerro
gativas do próprio Senado Federal. 

Seria o último a pregar qualquer conflito 
com outro Poder. Mas serei o último a abdi
car do direito de sustentar as prerrogalivas 
deste Poder. DigO niais: um poder só é pOder 
na medida em que se lhe reconhece como 
tal. E na medida em que os seus integrantes 

têm' a convicção, a certeza e, mais do que 
isso, agem conseqüentemente a essa dimen-
são. _ 

Não sei di~_:r, Sr. Presidente, falha-me o 
conhecimento jurídico, quais as decorrências 
no ca-so-.-Porém, quero antecipar que estarei 
nessa matéria, certamente o meu Partido es
tará - e faJã: por ele melhor do que eu o 
Líder FernandO B:enrique Cardoso -, mas 
estarei nessa matéria do lado em que estiver 
a soberania deste Poder Legislativo. Estarei 
nessa matéria sem nenhuma pretensão e con
flito, com a cabeça absolutamente fria, sem 
nenhuma motivação emocional, sem nenhu
ma pressa no sentido desta ou daquela provi
déncia, mas com a absoluta firmeza no senti
dd de que se recuperamos, depois de trinta 
anos, pela construção de uma nova Consti
tuição Federal, as prerrogativas democráticas 
deste País, que as façamOs respeitar"pela obe
diência às suas instituições. 

Cabe-nos, até mais do que ao Poder Execu
tiVo, zelar por este respeito. Cabe-nos manter 

o Senado Federal na posição a que ele tem 
direito e na soberania que o povo lhe confe
riu. (Muito bem! Palmas prolongadas.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 100, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal; no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a de{egação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo 
em vista a decisão da COmiSsão Dirêtora·em 
sua 9~ Reunião Ordjnária, Í'ealizada em 23 
de maio de 1990 e o que consta dos processos 
n" 010.364/89-7, 0!4.770/89-0 e 015.043/89-4, 
resolve rescindir, por justa causa, o contrato 
de trabalho do servidor Nestor Sá Xisto, Téc
nico Legislativo, Classe -"Especial .. , Padrão 
Ill, do Quadro de Pessoal CLT do Senado 
Federal. 

Senado Federal, 8 de junho de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 72• SESSÃO, EM II DE 
JUNHO DE 1990 

1.! -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Presidente da 

República 

- N' 134/90 (n"425/90, na origem), res
t!tuindo autógrafos de projeto de lei san-
CIOnado. -~ 

1.2.2- Oficio do Governador do Esta~ 
do de Roraima 

- N\' 92/90, comunicàridO que saneio· 
nou o Projeto de Lei do Senado n~ 47190, 
de sua iniciativa, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir créditos adicionais até 
o limite de Cr$ 5.800.000.000,00. 

1.2.3- Ofício 

- N9 44/90, do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, co· 
municando que aquela comissão aprovou 
o Projeto de Lei do Senado n~ 216/89, 
que altera o art. 25 da Lei 0° 7.492, de 
16 de junho de 1986. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

-Abertura de prazo para interposição 
de ,recurso para que o Projeto de Lei do 
Senado n" 216/89 seja apreciado pelo Ple-
nário. -

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR ALBERTO HOFF
MANN - 125~ aniversário da Batalha 
Naval do Riachuelo. 

-SUMÁRIO 
. SENADOR NEY MARANHÃO -

Proposta da CGT para o p3gamento da 
dívida externa. 

SENADOR MÁRIO MAIA- Preço 
da borracha natural. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA
Vitória da- seleção brasileira sobre a Sué
cia. Esta.da do Presidente Fernando Co
llor na Itália, para assistir aos jogos da 
copa do mundo. Telegrama recebido de 
Barbosa Lima Sobrinho, informando a 
realização de ato público de repúdio a 
medidas do Governo que levaram a de
missão em massa_ de assalariados, à desna
cionalização da economia, entre outras. 

SENADOR MEIRA FILHO- Artigo 
publicado no jornal O Estado de~· Paulo 
do último dia 9, intitulado «Contra quem 
está _o Congresso?" 

1.2~6" -- Comunicação da Presidência 

Designação --aa COõiisSao incum~ida de 
emitir parecer sóbre ãPi:oposta d~ Emen~ 
da à Constituição no 2, de 1990, que sus
pende a aplicação do art. 62 e altera o 
§ 2? do art. 64 da Constituição Federal. 

1.3-ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n~ 64~ de 

1990, de autoria do Senador Maurício 
Córrêa, que prorroga: -a- prazo de venci
!11ento do registro provisório de partidos 
com -representação parlamentar federal 
ou estadual. Discussão encerrada, após 
parecer favorável da _comissão competen~ 
te, ficando a votação adiada nos termos 
regimentais. 

_ Projeto de Lei çia Câmara n~ 10, de 
1990 (n9 4.352/89, na origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que dis~ 
põe sobre a pensão especial devida aos 
ex~combatentes da Segunda Guerra Mun
dial e a seus dependentes. Discussão en
cerrada, após parecer favorável da comis
são competente, ficando a votação adiada 
nos terriios regimentais. 

1.3.1- Comunicação da Presidência 

-Missa que será oficiada na Catedral 
de Brasília, às 18 horas e 30 min"utos, de 
amanhã, pelo sétimo dia do falecimento 
do Senador Luiz Viana filho, e prorro· 
gação, para às 19 horas e 3() minutos, da 
sessão do Congresso Nacional convocada 
para ãs 18 horas e 30 minutos. 

Projeto de Lei do DF n9 23, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que autoriza a desafetação de 
domínio de bem de uso comum do povo, 
situado no SGM!Norte-RAI, dentro dos 
limites territoriais do Distrito Federal, e 
dá outras providências. Discussão encer
rada, ficando a votação adiada nos termos 
regimentais. 

1.3.2- Discursos apds a Ord.em do Dia 

SENADOR JOSÉ IGNÁC!O FER
REIRA, como Líder - Assassinato do 
Prefeito do Município de Serra - ES, 
Sr. JOsé Maria Feu Rosa. -......,.. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES -Solicitando da Presidência es
clarecimentos sobre o prazo dado à Minis
tra da Economia, para prestar informa
ções requeridas pelo Senador· Jamil Had-
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dad no tocante a·saques bancários vulto
sos durante a deflagração do Plano Brasil 
Novo. Comentários sobre sigilo bancário, 

O SR. PRESIDENTE -Resposta ao 
Sr. Jutahy Magalhães. 

SENAbOR: JAMIL HADDAD -
Possibilidade de as informações requeri· 
das por S. Ex~ serem prestadas pela Minis· 
tra da Economia através de disquete, para 
o resguardo do sigilo bancário. Solicitação 
à Presidéncia da colocação de um cofre 
em seu gabinete, destinada a guarda de 
documentos sigilosos a serem encaminha
dos pelo Ministério da Economia. 

O SR. PRESIDENTE -Resposta ao 
Sr. Jamil Haddad. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA - Pró 
cedência das preocupações do Sr. Jamil 
Haddad com a proteção dos documentos 
a serem fornecidOs pela Ministra Zélia 
Cardoso de Mello. Comentários sobre 
termos grafados no aviso da Ministra Zé
lia Cardoso de Mello, no tocante ao .re· 
querimento de retiradas bancárias supe
riores a quinhentos mil, precedentes ao 
lançamento do Plano Brasil Novo. 

SENADOR JAMIL HADDAD '
Procedimento que- adotará no exame-das 
informações a serem· prestada pela Mi
nistra da Ecómomia: 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Cõntatõ felefônico mantido por S. Ex• 
com a Ministra Zélia Cardoso de Mello, 
dando conta de remessa ao Senado das 
informações solicitadas pelo Senador Ja
mil Haddad. Necessidade de proteção 
pessoal ao Senador Jamil Haddad, em fa
ce do acesso que terá de informações sigi
losas e importantes que lhe serão enviadas 
pela Ministra da EcOnomia. . 

SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FER
REIRA, pela ordem - Solicitando da 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÃFICO DO SENADO FEDEIIIAL 

DIA.~ DO CONGIIESSO NACIONAL 
Impresso sob a responub•hcNde da MeU do Senado Federal 
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Presidêncía segurança, por 24 horas, para 
o Gabinete do Senador Jamil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE-- -ReSpostã ao 
Senador J~é· lg';lácio ~e.rreira. 

1.3.3- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- RETIF1CAÇÕES 

-Ata da 4Jf Sessão, realizada em' 
26-4'9U" . 

3- SECRETARIA GERAL DA MESA 

- Resenha das matérias apreciadas de 
1"' a 31 de maio de 1990 

4- DIRETORIA GERAL DO SENA
DO FEDERAL 

- Exttátó do Contrato n~ 24/90 

5 - MESA. DIRJ>TORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE. 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

SUMÁRIO DA 41' SESSÃO, 
REALIZADA EM 26-4-90 

Retificaçáo 

Na publicação do Sumário, feita no 
DCN (Seção II), de 27-4-90, na página 
1537, 2~ coluna., no item 2 - DISCURSO 
PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR, 

Onde. se lê: . 
-.Do Sr. _SenadoÍ' Humberto Lucena, 

pronunciado na sessão de 14-4-90 
Leia-se: 
~Do sr:· Senador Humberto Lucena, 

pronunciado na sessão de 24-4-90 

SUMÁRIO DA ATA DA 47• SESSÃO, 
REALIZADA EM 7-5-90 

Retificações 

Na publicação do_ SumMiO-, feita no 
DCN (Seção II), de 8-5-90, na página n• 
1744,2~ coluna, no item 1.2.1-Pareceres 

Onde se lê: 

-Projeto de Lei do DF n9 15190, que 
veda construção, em Brasflia, nos locais 
e nas condições que men~iona. 

-Projeto de Lei do DF n915/89, que 
altera dispositivos da Lei n9 66, de 18 de 
dezembro de 1989 e dá outras providên· 
cias. - - -

Leia-se: 

-Projeto de Lei do DF n~ 75/89, que 
veda construção, em Brasília, nos locais 
e na~ con~ições que menciona. 

. -.I~rojeto de Lei .do DF n9 15190, que 
altera dispositivos da Lei o? 66, de 18 de 
d~mbro .de 1989 e dá outras providên· 
cias. 

SUMÁRIO DA ATA DA 48• SESSÁO, 
REALIZADA EM 8-5-90 

Retifícação 

Na publicação do Sumário, feita no. 
DCN (Seção II), de 9-5-90, página n• 1777, 
3• colunà, no'itém 2.2-DJSCURSÚS PRO
FERIDOS EM SESSÕES ANTERIORES, 

Onde se lê: 

-Do Senador José Ignácio Ferreira, 
pronunciados nas sessões de 24-4-90 e 
2-5-90 

Leia-se: 

-Do Senador José lgnácio Ferreira, 
pronunciados nas sessões de 27-4-90 e 
2-5-90 
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Ata da 72~ Sessão, em 11 de junho de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidêncía dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Nabor Júnior 

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

Mário Maia- Nabor- Júnior- Carlos De' 
Carli -João Lobo -Chagas Rodrigues -
Marcondes Gadelha - Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor- FranCiScO RoHemberg 
- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães
João Calmon - Nelson Carneiro - Mauro 
Borges - Pompeu de Sousa - Meira Filho 
- Márcio Lacerda -Jorge Bornhausen -
Alberto Hoffmam - José Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acus~ o compareci
mento de 20 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS itOssos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei san
cionado: 

N• 134/90 (n' 425/90, na origem), de 25 
de maio último, relativa ao Proj~to_ de Lei 
da Câmara n' 59, de 1989 (ll' !.246/SS, na 
casa de origerit), que altera os- arts; 176 e 
177 da Lei n" 4.737, de 15 de julho de I965, 
que instituiu o Código Eleitoral, com as aite~ 
rações promovidas pelas Leis n~ 6.989, de 
5 de J:?.aio de 1982 e 7.332, de P de julho 
de 1985, e dá outras providéncias. 

(Projeto que-se transformou na Lei n~ 
. 8.037, de 25 de maio de 1990.) 

OFÍCIO DO GOVERNADOR 
DO ESTADO DE RORAIMA 

N~ 92/90, de 7 do corrente, comunicando 
que sancionou o Projeto de Lei do Senado 
n"' 47, de 1990, -de sua iniciativa, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir créditos adicionais 
até o limite de Cr$ 5.800.000.000,00 (cinco 
bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros). 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 2, 
de 1990.) 

O SR. PRE~IDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que s_erá lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

Of. n• 44790'CCJ 
- Brasília, 7 de junho de 1990 

Senhor PreSidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex' 

que esta comissão aprovou õ. Projeto_ de Lei 
do Senado n9 216, de 1989, que "altera o 
art. 25 da Lei n~ 7 .492, de 16 de junho de 
1986", na reunião realizada nesta data. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex• meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com referénciil aO expediente que acaba 
de ser Udo a Presidência comunica ·ao plená
rio que, nos termos do art. 91, §§ 39 a 69, 
do Regimento Interno, abrir~se-á o prazo de 
5_ .. di3.s.para ínterposição de recurso, por um 
décimo da composição da Casa, para que o 
Projeto d_e Lei do Senado n9 216, de 1989, 
s~ja apreciado pelo Ple~ár!o .. - _ 

Esgotado esse prazo sem a interposição_ de 
recurso, o projeto será remetido à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou.a) 
-Há oradores inscritos. Concedo a palavra 
ao nobre Senador Alberto Hoffmann. 

O SR. ALBERTO HOFFMANN (PDS -
RS. Pronuncia o seguinte 'discUrso.} -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Dão poderia, nes
ta tarde, deixar de fazer referêilclaa um gran
de evento bélico e históricO Que diz muito 
de perto, no meu entendimento, ao próprio 
destino e desenvolvimento da Nação brasi· 
!eira. 

Hoje, 11 de junho dé 19.90, são decorridos 
125 anos desde a memorável, a gloriOsa, tal
vez a maior de todas as batalhas navais sus~ 
tentadas pela Marinha do Brasil. Lembro-me 
de que há exatamente 25 anos, lá no plenário 
da Câmara dos Deputados, em sessão do 
Congresso Nacional, presidida pelo eminente 
Senador Auro d~ Moura Andrade e tendo 
como orador oficial para o evento o saudoso 
Deputado Plínio SalgadO,_ foi realizada uma 
de_ suas mais extraordinárias, mais vibrantes 
sessões s~lenes. Era a presença dos Depu
tados e Senadores, com a sua vibração, a 
cada instante interrompendo. com aplausos, 
os oradores; era a presença da Marinha do 
Brasil, dos supremos comandantes do Exér
cito e da Aeronáutica e demais autoridades. 

Hoje, portanto, transcorridos 25 anos des· 
de aquela grande sessão a que tive a honra 
de assistir, não posso, neste momento, deixar 

de voltar o pensamento para o que foi esse 
passado histórico, mas, estendendo-o para o 
futuro, tecer algumas considerações sobre a 

.memorável batalha ocorrida nas proximida
des de Corrientes, em plena Argentina, num 
curso d'água chamado Riachuelo, que, mais 

- do que uma entrada do rio Paraná, parecia 
um afluente desse. Foi naquele local que a 
Marinha de Guerra do Brasil se cobriu de 
glórias e foi exatamente aí que as forças atia
das, tendo à frente a Marinha do Brasil, e 
também o nosso Exército, e.stugaram os pas
sos de Solano López na sua marcha para o 
sul~ para o Rio da Prata, com o seu objetivo 
qe mcorporar parte do Território Sul-brasi~ 
!e iro, part~ do Uru·guai e da própria Argen~ 
tina- Províncias de Corrientes e Entre Rios. 

Representou, aquela batalha, a virada da 
guerra e, talvez- isto fiz_ ente_nder, há pou
cos instantes-, a virada d8. Própria História. 
E lá estava o Parnàíba, símbolo daquele em
bate, que, encalhado, e sofrendo a aborda
gem dos paraguaios, ofereceu a simbiose da 
ação e da bravura da Marinha do Brasil e 

-do Exército brasileiro. Heróis como Marcílio 
Dias, Greenhalg e outros, tombaram enrola· 
dos no Pavilhão Nacional da Pátria. 
. Daí, a seguir, não demorou Gurupaity, pas

sagem de Humaitá, mais tarde Tuiuti e, su
cessivamente, naqueles anos terrfveis da 
Guerra do Paraguai, o Cerro Corá, que signi
ficou o fim. uma- guerra que terminou sem 
o Brasil cobrar dívidas, sem o Brasil ocupar 
t~~itórios, dçntro da magnanimidade do Im· 
perador e da mentalidade do nosso espírito 
de política exterior, tal qual já fizéramos na 
Cisplatina, mais ajudando do que querendo; 
tal qual fizéramos já com Rosas, que não 
foi uma luta contra a Argentina, mas foi o 
auxílio ao próprio povo argentino. 

_Todos esses episódios exaltam o comporta
mento do Brasil por não terem sido conquis
tas._ Não houve Anschluss, como se diria em 
outras terras; houve_, isto sim, acima de tudo, 
~a colaboração para que esses povos, bra
vos como o povo pátãguaio, tomassem os 
seus verdadeiros destinos. 

Mais tarde, já dentro deste século, assisti· 
mos a grande cooperação, quando se fala, 
cada dia mais, em Cone Sul. Há poucos dias, 
tive a oportunidade de aqui detalhar o que 
são os projetas que, -uma vez executados, sig
nificarão, no futuro, a navegabilidade do rio 
Uruguai, desde o Prata até a cidade de Iraí, 
no Rio Grande do Sul. 

De-staque para a grande Usina de Itaipu, 
em Foz do Iguaçu, no rio Paraná. Lá está 
o exemplo da colaboração ·de duas nações 
e de como será, daqui a poucos dias, em São 
Borja até Santo Tomé, o início da construção 
da ponte internacional sobre o rio Uruguai, 
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com a experiência nova da colaboração de 
grupos dos dois países que vão realizar a cons
trução, custeá-la. financiá-la e, depois, explo
rá-la. 

É a expansão do Cone Sul no sentido do 
comércio e que, a cada dia, cresce maiS. É 
o enriquecimento do Brasil, Argentina, Uru
guai, Paraguai e, por que não, o -Chile, se
guindo-se as demais nações latino-america
nas, com vistas, Já adiante, à concretização 
do mercado comum com que todos nós so
nhamos, mas para cuja consecução tantas di
ficu1dades são enfrentadas, quer nossas, quer 
deles, mas que precisam ser superadas, no 
futuro, para, numa maior e melhor com
preensão, construirmos o melhor destino pa
ra todos esses países sul-americanos. 

Lembrando, portanto, o exemplo de Ria
chuelo, dos 125 anos de tempo que nos sepa
ram, que tanta glória deu a Tamandaré, a 
Barroso, aos marinheiros do Brasil e, tam
bém, ao Exército brasileiro, a voz de coman
do "esperou" e todos cumpriram o seu dever. 

Quero, nesta tarde, lembrar a imperiosa 
necessidade de nos debruçarmos, cada dia 
mais, Sobre o e!:ltudo de todas aquelas conju
gações que, somadas, terão, por conseqüên
cia, a verdadeira integração latino-america
na. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs.. Senadores, a dívida externa, Sr. 
Presidente, continua sendo a dor de cabe~a 
de nossa economia e de nOSSo desenvolvi-
mento. Pagá-la, segundo as ___ exigências de 
nossos credores, é levar o País à guilhotina. 
Se não, como ficaremos ante a comunidade 
financeira internacional? Difícil dilema a- en
frentar, Sr. Presidente. Pagar a dívida com 
o sacrifício de nosso povo, jamais. Pagá-la 
em detrimento, com a estagnaçc1o de nosso 
desenvolvimento, nem pensar. 

Todos sabem, Sr. Presidente, "que o dese
quilíbrio fundamental da economia brasileira 
tem sua causa básica na volumosa transfe
rêncía- de recursos para o exterior" (Celso 
Furta_do- ABC da Dívida Externa- página 
40). E esta dívida que nos sufoca e tem levado 
nosso País à crise estrutural que está vivendo. 

Quanto ao histórico da díVida não há no 
que insistir. Todos o conhecemos. Apesar de 
já se alastrar "pelo mundo a consciência de 
que essa dívida é injusta, que seu pagamento 
é um assalto à soberania dos povos em desen~ 
volvimento" (Ney Maranhão - Economia 
Nacional e Capital Estrangeiro- págilla' 8), 
o Brasil tem que buscar um caminho viável 
para pagar essa dívida e acabar com esse pesa
delo. Sugestões para dizimá-la surgem abun
dantes e patrióticas. Uma delas, que tenho 
em mãos, é a da Confederação Geral dos 
Trabalhadores, que acho digna de conside
ração, que passo a fazer nesse instante. 

Para que a nossa dívida seja paga, a CGT 
sugeriu: 

"1- Haja conversão em investimen
tos dos recursos bloqueados que estão 
no Banco Central. O País não pode pa
rar. Tem que produzir para que não seía 
tragado pela crise social. Há, dizem, no 
Banco Central, retidos pelo Plana Co
llor, 110 bilhões de dólares. 50 bilhões 

-deles seriam aplicados 'diretamente em 
máquinãs, equipamentos e expansão de 
iil.stalações industriais e o restante doca
pital de giro necessário ao funcionamen
to desses investimentos" .. A produção 
seria olhada de um modo geral se voltan
do tanto para a indústria como para a 
agropecuária e para os serviços. Libe
rando esses recursos para essa produção, 
'Seriam tomados todos os cuidados para 
evitar que os recursos liberados fossem 
desviados para a especulação financeira 
ou finalidades estranhas ao empreendi-
mento", diz a-CGT. . 

A par da conversão do dinheiro retido 
no Banco Central em investimentos, a 
CGT apreserita -suas sugestões para en
frentar a dívida externa. Sua proposta 
visa a zerá-la 'depois de negociá-la, ajus
tando seu valor ao de mercado". Como 
fazer? 

a) converter em investimento 50 bi
lhões de dólares. Destes, 30 bilhões se
riam sUbscritos em ações das estatais e 
20 bilhões em investimentos novos; 

b) recomprar no mercado secundário 
10 bilhões de dólares, resgatando-os uti
lizando_ dinheiro proveniente do exte-
rior; -

c) o que remanes.cer, segundo cálcu
los, de __ lO ·a 20 bilhões de dólares, já 
ca.lcul;idO _o deságio, seria trocada por
mercf.!doria e/ou resgatado comprando 
créditos no mercado secundário. Se ain
da restar saldo, resgatá-lo num prazo de 
cinco anos. A dívida externa seria reajus· 
tada a valores de mercado, 'renegocian
do-a com os credores". Pagar-se~ia as~ 
sim: 50 bilhões já foram pagos pelos de· 
vedores internos e depositados no Banco 
Centrãl. Mas o Banc_a Central não ryali
zou _esse pagamento. Então os títulos re
lativos a esses débitos estão sendo nego
ciados no mercado secundário com desá
gios de 70%. Só aqui teríamos um desá
gio de 35 bilhões de dólares. 'Os títulos 
do restante da dívida estão sendo nego" 
ciados no mercado secundário com um 
deságio de 40%, o que perfaz aproxima
damente 24 bilhões de dólares". O total 
do deságio a apurar, se a dívida fosse 
liquidada hoje, seria de 59 bilhões de 
dólares. 

QUando os credores percebessem que 
se tinha uma solução para a dívida, natu
ralmente o deságio caíria. Caindo, consi
deremos um deságio de 46 bilhões de 
dólares. Assim, nossa dívida que é,de 
116 bilhões de dólares, ficaria reduzida 
em 70 bilhões. 

Convertendo a dívida externa em in~ 
vestimentos, tal conversão seria de 50 

bilhões de dólares. Desses, 30 bilhões 
seriam usadóS na subscrição de ações das 
estatais que não forem privatizadas, pre
servando o controle acionário nacional. 
Essas subscrições seriam para sanear fi· 
naoceiramente tais empresas, sem pro· 
vocar nenhuma expansão monetária. 
Muitas estatais saneadas são altamente 
viáveis. Os outros 20 bilhões de dólares 
seriam destinados a investimentos no· 
vos: construção, reconstrução de estra
das, portos, hidroelétricas, etc. O resul
tado do investimento passaria para o in· 
v..estidor por um período de 15 a 20 anos, 
conforme o_ tipo de investimento. 

Após esses abatimentos, o que restas
se da dívida, em um máximo de 20 bi
lhões- de dólares, seria resgatado em cin
co anos. 

Com esses investimentos: 70 bilhões 
de _dóJares em ativo permanente, 30 bi
lhões no saneamento financeiro, e 60 bi
lhões no capital de giro necessário ao 
funcionamento de ·novos investimentos, 
num total de 160 bilhões de dólares, se-

-- riam distribuídos num período de 5 anos, 
e Obedecer-se-ia a um cronograma tal 
que não gerass_e inflação de demanda. 
Tais investimentos tornariam possível o 
aumento da produção e a quantidade de. 
produtore_s_, quebrando, assim, os mono
pólios, o1igopólios e cartéis que ta[!tO 
afligem a economia brasileira". Então 
haveria, de verdade, concorrência. Con
corrência que não existe entre nós. Os 
grandes grupos se combinam e impõem 
o preço ú_nico, quer seja o.o Carrefour, 
quer seja nó Jumbo. O que impede a 
existência da inflação no primeiro mun
do, é a concorrência." 

Tais as sugestões da CGT para o p·aga
mento da dívida externa. 

Depois, a CGT propõe a necessidade _de 
um pacto. Um pacto entre. o Governo, os 
empresários e os trabalhadores. Cada qual 
teria uma participa-ção. O Governo mostran-
4o o que pretende fazer em termos de finan
ças e investimentos públicos. Os empresários 
se estruturando para um novo desenvolvi
mento, renovando e modernizando o parque 
industrial. Os trabalhadores se comprome
tendo, para evitar a inflação de demanda, 
a investir na produção, e se capacitando mais 
em tecnologia. 

Esta proposta sendo aceita, os trabalha
dores seriam favoráveis à mais ampla concor
rência, inclusíve estrangeira; quebrando mo
nopólios e cartéis, como acontece na Europa, 
Estados Unidos e Japão. 

Estas, Sr. Presidente, são as justas e sensa
tas sugestões da CGT, para -que a dívida ex
terna seja extinta, o desenVOlvimento não te
l).ha solução de_ continuidade e a inflação seja 
debelada, Aqui, meus louvores ãs sugestões 
daCGT. . . 

Junto, para serem transcritas, essas suges
tões, dirigidas pelo Ofício n" 318-90-P, à Mi
oistra da Faze-nda, Economia e Planejamen
to, D~ Zélia Cardoso de Me !lo, junto a este 
meu pronuncíamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. NEY MARANHÃO EM SEU 
DISCURSO. -

CONFEDERAÇÃO GERAL 
DOS TRABALHADORES 

NACIONAL 

Ofício n" 318190-P 
São Paulo, 19 de abril de 1990 

Excelentíssima Senhora 
Doutora Zélia Cardoso de Mello 
Digníssima Ministra de Estado da Economia 
Esplanada dos Ministérios 
Brasflia-DF -

Senhora Ministra, 
A Confederaçá() Geral dos Trabalhadores 

-CGT, utilizando o canal aberto de conver
sação entre esta Confederação e esse Minis
tério, vem, mais uma vez, através da equipe 
económica do Ministério da Economia, apre· 
sentar o seu documento n~ 3, de "Proposta 
de aJUStes ao Plano Econdmico Brasil Novo", 
tudo oorrÍ o intuito de melhorar a sua estru
tura a fim de que a sua finalidade possa ser 
a mais abrangente e defensável possível, por 
todos os setores da sociedade prirtcipalmente 
os dos mais necessitados, onde está incluída 
a classe trabalhadora. 

Esta proposta, discutida e aprovada pelos 
presidentes da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria- CNTI, Confe
deração Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes Terrestres - CNTT, Confede
ração Nacional dos Trabalhadores em Em
presas de Estabelecimentos de Crédito -
Contec e Confederação Nacion"al dos Traba
lhadores em Comunicação e Publicidade -
Contcop·, que-juntas-representam mais de 2/3 
da força trabalhadora deste País, não é um 
paliativo, é, de fato, uma proposta flexível, 
mas avançada na sua idéia, que aplicada, to
dos os segmentos sociais estariam conte-':!1· 
piados de forma justa e defmitivã, ganhando 
com isto o Brasil. 

Contando com a análise profunda da nossa 
proposta por parte desse Ministério, nos oolo
camos mais-uma vez ã disposição para quais
quer esclarecimentos adicionais, ao rriesmo 
tempo em que enviamos--à V. Er, nossos 
votos de respeito e considerações cegetistas. 

Atenciosamente, -Francisco Canindê Pe
gado do Nascimento, Presidente. 

PROPOSTA DE CONVERSÃO EM 
INVESTIMENTOS PRODUTIVOS DOS 
RECURSOS RETIDOS NO BC COM O 
PLA,NO BRASIL NOVO E DE ZERAR 
A DIVIDA EXTERNA, CONVERTENDO 
A MAIOR PARTE DELA, DEPOIS DE 
AJUSTÁ-LA A VALORES DE MERCA
DO, TAMB_SMEM INVESTIMENTOS E 
DE ADOÇAO DE OUTRAS MEDIPAS 
QUE LHES SÃO COMPLEMENTARES. 

1. A Conversão em investimentos dos re· 
cursos retidos no Banco Central: 

A proposta da CGT, objetiva, dir_ecíonar 
para a produção, os estimados US$ 110 bi
lhões retidos no BC pelo Plano Brasil Novo, 
sendo que destes, no mínimo US$ _50 bilhões 
seriam aplicados diretamente na aquisição de 
máquinas, equipamentos e expansão de insta~ 

lações indllst_r{ais_ e o _r._estante no capital de 
giro pecessário ao funcionamento desses in
vestimentos. 

A sistemática a adotar seria: 
a) O. empreendedor que tanto poderia es

tar utilizando recursos de sua propriedade 
retidos no BC como de propriedade de tercei
ros, e neste caso o Cáiial a utilizar seria o 
mercado de ações, elaboraria projeto de in
vestimento encaminhando-o a seguir ao BN
DES- -para análise, que dentro do governo 
é a instituição melhor aparelhada para essa 
função. 

Esses projetes visandO à ampliação da pro
dução de um modo geral, tanto na indústria 
como na agropecuária ou serviçOs,_ não ha
vendo restrição, Pi10rizariaiii de íiilcio os in
vestimentos na infra-estrutura, na indústria 
de base, de bens de capital, de matérias-pri
mas e _de materiais de construção. 

b) Uroa_vez aprovado o investimento a li
beração dos correspondentes recursos utiliza
ria mesma sistemática hoje ad9tada pelo BN
DES na liberação das linhas de crédito sob 
sua administração. Seriam tomadOs tOdos os 
cuidados para evitar que os recursos liberados 
fossem desviados para especulação financeira 
ou finalidades estranhas ao empreendim~nto. 

2. Sobre a dívida externa 
A proposta da CGT visa zerar a dívida 

externa, depois de renegociá-la, ajustando 
seu valor ao de mercado, utilizando o seguin
te esquema: 

a) converter eril investimentos cerca de 
US$ 50 bilhões, sendo US$ 30 bilhões na 
subscrição ~e açóes_ de Estatais (saneamento 
financeiro) -e US$ 20 bilhões em investimen
tos novos; 

b) recomprar rio mercado secundário cer
ca de US$10 bilhões resgatando-os utilizando 
dinheiro proveniente do exterior; 

c) o que ·rerilanicer, segundo cálculos, de 
US$ 10 a 20 bilhões, já calculado o deságio, 
seria trocado ·por ffierCaâOriaS-eloU -resgata
do, pura e simplesmente, comprando crédito 
nO mercado seCundário, e se após esses abati
mentos ainda restar saldo, propomos resga-
tá-lo num prazo de 5 anos. _ 

A sistemática a·ãdotar seria a s.eguinte: 
2.1- No ajuste da díVida a valores de mer-

cado. · 
Em primeiro lugar, reajustar-se-ia aos va

lores de mercado a dívida externa, renego
ciã.Iido-a com os· credores. Considerando-se 
que US$ 50 _bilhões já foram pagos pelos de
vedores_ internos e depositados no Banco 
Central para que_ este procedesse aos .corres
p-ondentes pagamentos no exterior e como 
isso não foi feito, os tftulos relativos a esses 
débitos estão sendo· :negOciados no me·rcado 
secundário com deságios em torno de 70% 
- perlazendo só aqui um deságio de US$ 
35 bilhões. 

Os títufos do restante da dívida_ estão sendo 
negociados no mercado se_cundário com desá
gio de cerca de 40% o que perfaz mais aproxi
madamente US$ 24 bilhões de deságio. 

O total de deságio a apurar, portanto, caso 
se pretendesse liquidar hoje a dívida, toman-

do por base os valores de mercado, seria de 
US$ 59 bilhões. 

Mas como no instante em que os credores 
visualizarem solução para a dívida, o deságio 
naturalmente cairá. para efeito de cálculo 
desta prOposta, consideramos como factível, 
um deságio de apenas US$ 46 bilhões. AsSim 
a dívida externa de cerca US$ 116 bilhões 
ficaria reduzida a US$ 70 bilhões. 
2.2-~ Conversão em "Investimentos -da Dí

vida Externa 
Esta conversão seria de US$ 50 bilhões, 

assim discriminados: 
a) US$ 30 bilhões na subscriçclo cie ações 

das es.tatais que subsistirem à reforma patri
monial do governo. Antes dessa subscrição, 
o ativo dessas empresas seria naturalmente_ 
reavaliado, de forma a que não ocorressem 
perdas para o País, através da entrega ao 
novo acionista de um património que na ver
dade valeria muito mais que o que ele esti
vesse pagando, sempre preservando o con
trole acionário nacional. 

Essas subscrições seriam direcionadas, ba,
sicamente,- ao saneamento financeiro dessas 
empresas, não provocando nenhuma expan~ 
são monetária, pois haveria apenas, em ter~ 
mos macroeconômicos, uma troca de passi
vos, exigíveíS por não-exigi'veis. 

É interessante aqui lembrar que, pelo le
vantamento da Seplan de junho de 1989, o 
endividamento de 171 estatais era de US$ 
72 bilhões. Ora, muitas delas, uma vez sanea
dãs, sao altamente viáveis. 

b) Os US$ 20 bilhões restantes seriam des~ 
tinados a in_vestimentos novos~ cujã aplicação 
se di.recionaria para a infra-estrutura -cons
trusão e reconstrução de ~trad_as, portos, hi
drçelétricas, etc., cujo resultado de explo
ração passaria para o investidor, por determi
nado período, 15 a 20 anos, conforme o tipo 
e maturação do investimento, e para a indús
tria de base, em especial a de aço. 

Em razão dos depósitos hoje exiitentes oo 
Banco Central, e que ascendem, conforme 
dito acima, a US$ 50 bilhões, e à predispo
sição dos credores a uma solução para o pro
blema da dívida, a conversão em investimen
tos, conforme aqui propoSto, e altamente fac· 
tível; 

2.3- Recompra de Títulos _. 
Encontrando-se um caminho global para 

a economia do país, os capitais que migraram 
para o exterior se sentirão naturalmente esti
mulados a retornar e, neste caso, uma exce
lente opção seria a compra de títulOs do Brasil 
no mercado secundário, para resgatt e baixa 
da dívida externa registrada no Banco Cen
tra_!_. Poderiam igualmente serem utilizadas 
reservas para essa finalidã.de, desde que -em 
níveis que não comprometessem a liquidez 
da nação. 

Após esses abatimentos, o que restasse da 
dívida, aqui estimado em um máximo deUS$ 
20 bilhões, propomos resgatar em 5 anos. 

O Banco Central abateria da dívida conta
bilizada, o valor convertido em investimen
tos, no ato em que se desse a subscrição das 
ações. 
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3. Os efeitos e desdobramentos desta pro~ 
posta 

3.1- Todos estes investimentoS de US$ 
70 bilhões em Ativo Permanente, US$ 30 bi~ 
lhões no saneamento finanCeiio e US$ 60 bi~ 
lhões no capital de giro necessário ao fu~c_io
namento dos novos investinientos, totalizan
do US$ 160 bilhões, para se evitar expansão 
monetária, propomos serem distribuídOs 
num período de 5 anos e obedecerem um 
crono_grruna que as indústrias de bens de capi
tal, naciOnais e/ou estrangeiras, possam aten
der sein gerar inflação de demanda. 

Com esses investimentos·, seiía "pOssível-aU
mentar a produção e a quantidade de_ produ· 
tores, quebrando assim os monopólioê, o!ig<).
pólios e cartéis, cjue tãnto âf'lígem a economia 
brasileira. - - - -

Seria ainda estabelecido Um entendimento 
entre os empresários e os formadores de mão
de-obra, no sentido de suprir a defasagem 
que fatalmente surgiria nesse_can1po: A partir 
daí, abrir-se-ia a mais ampla concorrência de 
mercado, para possibilitar a melhoria d~ qua'
lidade dos produtos e a estabilidade dos pre
ços. É bom lembrar que _o que impede a exis
tência da inflaçáo no primeir<? ll_lundo _6 justa
mente a conc·orrêncía. 

Esta oportunidade de investimentos pode 
ser aproveitada para renovar o parque indus
trial, dotando-o do que haja de mais moderno 
no mundo. Os investidores teriam toda a li
berdade para adquirir as máquinas e equipa
mentos necessários, em qualquer parte; no 
Brasil ou no exterior. 

O nosso atraso tecnológico podia asSim ser 
tomado como uma vantagem: temos menos 
a sucatear e os recursos necessários à aqui
sição desse maquinário 'eStãO disPoníveis óo 
BC; pior seria, se tivessem sido usados na 
aquisição de maquinãrio supei-adO. 

Podemos assim entrar no m:ercado quei
mando etapas, prodUzindo com qualidade, 
dentro de padrões internacionais, o que me
lhor se esteja fabricando atua!mente.no mun
do.· 

As exportações, hoje empregadas apenas 
para pagar juros, devem eiltão "ser aprovei
tadas para gerar moeda forte, que pague o 
maquinário necessário à implementação des-
te programa. _ _ _- · __ 

3.2- Transferir para os trabalhadores o 
lucro adicional que as empiesas tiverem com 
a reduçáo das despesas financeiras em decor
rência da aplicação desta proposta. 

Isso deverá dar-se de forma espontânea, 
mas caso não se dê, os trabalhadores organi
zados em suas entidades representativas exer
cerão sua ação reivindicatória, pressionando, 
até conseguir esse objetivo. Essa transferên
cia de lucros, para evitar inflação de dçman
da, seria feita através da distribuição de 
açóes, que ficariam indisponíveiS por um pra
zo mínimo de 5 anos. A subscrição pode ser 
de ações da empresa em que o trabalhador 
esteja empregado e ser efetuada no ato da 
entrega do holerit - neste caso a forma de 
sociedade que melhor se aplicariã ao esque
ma seria a de capital autorizado. Pode ser 
também em ações de outras empresas via fu!l
dos de investimentos, criado_s para esse fim. 

Esses fundos poderiam ser administrados pe
las instituições financeiras com atuação nessa 
área, tendo obrigatoriamente· a co;.gestão dos 
trabc~.lhadores, através das suas entidades ou 
de associações de acionistas, ·-

Casó os sindicatos não tenham estrutura 
p3ra assumir esse encargo, seriam sup!emen
tados ness~ tarefa pela confederação a que 
estiVessem filiados ou_ entidade criada para 
tal fim. 

3.3- A transferência· de rendas ao traba· 
lhador decorrentes da redução das despesas 
financeiras não obrig? o trabalhador a deixar 
de exigir garihos de piodufividade, muito pe
lo contrário, uma vez que com os investi
mentos propostos deveremos entrar em outro 
nível de produtividade e eficiência; 
__ 3.4,.,-- Os juros- terão de ser trazidoS para 
níveis praticados_ nos países desenvolvidos, 
não sendo admissível as desPesas financeiras 
absor~erem 41,8.% da receita das empresas, 
conforme __ veríficado no balanço consolidado 
.das _8.310 maiores empresas do país listadas 
pela Gazeta Mercantil em sua revista "Ba
lanço Anual". 

E, nuiil primeiro instante, a redução desses 
Cl,!~t<?_S _gl.!.e abrem espaço para este aum~nto 
de salários pleiteado pé la CGT, sem provocar 
inflação, ou seja; aumento no prçeo final dos 
produtos; 

O sistema proposto, uma vez implantado 
p~ovocará um saldo qualitativo em termos 
de prioridade industrial no país, ampliando 
a b~se acionária das empresas. O Brasil se 
tornaria assim "uma grande sociedade anóni
ma" e a produção repousaria definitivamente 
no capital próprio. 

O ideal seria o trabalhador, quando se apo
Sentasse, possuii uma carteira de investimen
~s ~ujos rendimentos_ complementassem sua 
a~~entadoria. A lei de participação dos tra
balhadores nos lucros das empresas, já apro
vada pelo Senado, pode dar ampla cobertura 
a ~sta proposta. _ 

Esta proposta, uma vez implantada, cria 
condições para o trabalhador brasileiro, que 
possui uma das menores remunerações do 
mundo, recuperar efetivamente rerida e salá
rios,_ aproximando sua remuneração à de seus 
companheiros do mundo desenvolvido. 

. No Brasil, conforme estudo de João Furta
dO, econon1ista da Unicamp, a participação 
do salário no produto industria! é de 17% 
contra 42% nos países desenvolvidos e 38% 
na Coréia e Cingapura e em São Paulo onde 
na média o trabalhador obtém a melhor re
muneração do País, o salário médio por hora 
trabalhada é de. US$_ 1,8 contra US$ 13 nos 
Estados Unidos e US$ 11, nós 7 países mais 
desenvolvidos. 

No Brasil, nestes últimos_ 30 anos a partici
pação do trabalho na renda nacional caiu de 
60% para menos de 32% hoje, enquanto nos 
países desenvolvidos essa participação tem 
crescido, estando hoje acima dos 65%. 

O Brasil cujo PIB é o 89 do mundo, no 
que respeita ~ indicadores_ sociais ocupa a 
120' posição do mundo. Esta a oportunidade 
para reverter essa situação. 
- 3.5_- Em apoio à redução da taxa de juros 

e visando desistimul!ir o :retorno à ciranda 

financeira, propomos a ··artif;liação do prazo 
m.ínim_o das aplicações financeiras· para 90 
dias. 

Entendemos que sem a ampliação desse 
prazo é difícil o sistema produtivo utilizar 
esses recursos. Na década de 70, o prazo míni
mo das aplicações financeiras era de 90 dias, 
sendo comuns aplicações em Letras de Câm
bio e RDB/CDB âe 180, ?,70 e 360 dias. O 
ideal seria voltar a esses prazos de aplicação. 

3.6- As oportunidades de emprego que 
surgirão com o aquecimento da iniciativa pri· 
vada, absorverão qualquer execedente de 
mão-de-obra de outros setores, evitando o 
custo social do desemprego, principalmente 
aquele proveniente do exugamento do setor 
público. • 

4. A necessidade de um pacto 
Propomos estabelecer um pacto entre Go

verno, empresários e trabalhadores, envol· 
vendo a todos no planejamento do novo está
gio de desenvolvimento económico e social 
que os recursos provenientes dos investimen
tos aqui propostos proporcionarão ao país 
e que impeça o aproveitamento de pressões 
~e demanda_ para a remarcação de preços. 
Cada qual teria a seguinte participação nesse 
pacto: 

a) o governo mostrando o que pretende 
fazer em termos de finanças e investimentos 
públicos (cortes orçamentários, proposição 
de receitas e despesas, investimentos em in· 
fra-estrutura, educação, etc.); _ 

b) os empresários se estruturando para en
trar em _outro ~tágio de desenvolvimento, 
com renovação do parque industrial, entran
do no que houvesse de mais moderno no 
mundo e se comprometendo a não aproveitar 
de eventuais picos de demanda para aumento 
de preços. O comproiilisso seria o de aumen
tar a produção ajustando-a à nova dispôni· 

· bilidade de recursos e de poder aquisitivo 
do consumidor; 

c) os trabalhadores se comprometendo, 
para evitar inflação de demanda, a investir 
na produção, via subscrição de ações, a renda 
adicional que de imediato lhes for transfe
rida. Se comprometeriam ainda a se estrutu'· 
rarem, em termos de capacitação tecnológica 
para o novo estágio de desenvolvimento em 
que o país ingressaria. 

Será portanto um pacto em que, diferente
mente dos anteriores, todos ganhariam. Coín 
tudo isso estariam criadas as condições neces
sárias a uma efetiva tranSferêD.cia de rendas 
ao trabalhador.,_sem qualquer efeito inflacio
nário e estabelecidas as bases para a criação 
de um mercado interno forte, passando o país 
a depender mais dele mesmo que do exterior. 

Em _síntese, o objetivo desta proposta é 
aumentar os salários e no geral a renda dos 
trabalhadores, sem provocar inflação, lan
çando o país em outro estágio de _desenvol
vimento económico e social. 

S. Incentivar a livre concorrência 
Uma vez implantada esta proposta, somos 

favoráveis a abrir o mercado à m!lis ampla 
concorrência, inclusive estrangeira, quebran
do monopólios e cartéis. 

Na Europa, Estados Unidos e Japão o que 
impede a alta de preços é a abundância de 
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produ~os à disposição do consumidor, grande 
quantr~a~e de produtores e a mais ampla 
competlçao no mercado, o mesmo deverá 
ocorrer no Brasil. 

São Paulo, 19 de abril de 1990 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com a palavra o nobre Senador Jutahy 
Magalhães~ (Pausa.) 

S. E~ desiste da palavra. 
Com a palavra o nobre _Senador Mário 

Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
no dia 29 de maio próximo pa-SSado ocupei 
esta tribuna para me dirigir à Ministra da 
Fazenda, Economia e Planejamento, no sen
tido de olhar com.carinho para o problema 
atual do preço da borracha nativa, que, além 
de_ estar defasada nos custos, agrava a econo_
mia da Amazônia extrativista em outro aspec
to, que é a cobrança da inflação de março 
(84,32%) e abril ( 44,80% ), sobre os finanCia
mentos da safra do ano passado, sem a con
trapartida da correçáo no preço· da comercia
lização da borracha produzida no período. 

Na ocasião, apresentamos duas sugestões: 
ou o governo determinava ao Banco Central 
baixar portaria instruindo o Basa e o Banco 
do Brasil a não cobrar a taxa de inflação inci· 
dente, ou corrigiria O preço da borracha para 
seu justo valor, conforme os curtos da produ
ção. 

Estivemos em audiênCia com os asses-sores, 
Drs. João da Sílva Maia e Neumar de Castro 
Batista, Secretários de Economia daquele 
Ministério, aos quaís,- após ibordar o assun
to, entregamos um abaixo-assinado dos pro
dutores de borracha de Tarauacá, reivindi
cando providências urgentes. -- -

Diga-se de passagem, os Secretários- rêferi
dos mostraram -se não apenas sensíveiS ao 
que expomos como se interessaram e até mes
mo se emocionaram com a colocação desse 
magno e dramático problema. 

Entretanto, como já são passadas duas se
manas sem que tenhamos resposta, embora 
saibamos que o assunto está tramitando na
quele Ministério com singular carinho, e em 
virtude de estarmos voltando àquele Muni
cípio no intcio da próxima semana, apelamos 
àquelas autoridades para que agilizem a so!u
ção, a fim de_que os seringueiros, seringalistas 
e usineiros _da Amazónia tenham uma palavra 
tranqüilizadora sobre suas aflições presentes 
o mais rápido possível, e se dediquem sem 
tropeços à produção de uma nova safra de 
borracha, extraída dos vales dos caudalosos 
rios de nossa Amazônia sem fim. 

Era o que tínhamos a reivindicar do Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento. 

Durante o discurso do Sr. Mário Maia, 
o Sr. Pompeu de Sousa, Jo Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nabor Júnior, Suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jdnior) -
Concedo a palavra ao nobré Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores~ ontem, esta cida
de, como creio a maioria das grandes cidades 
brasileiras, e até as médias e as pequenas, 
as vilas e vilarejos deste País, até onde chega 
a comunicação social, fizeram, todas elas, 
uma grande festa, uma festa nacional, um 
júbilo nacional, até certo carnaval em época 
não_ propriamente de acordo com o calen
dário. Foi toda uma alegria, toda uma enor
me satisfação; porque, afinal, nqs brasileiros 
tínhamos algum motivo de satisfaÇão. 

Meus amigos, meu~ colegas, Srs. Senado
res.,_Sr. Presidente, há quanto tempo este País 
não -tem motivo- de satisfãção? Pelo menos 
desde o dia 15 de março. Desde o dia 15 
de março, ao invés de satisfações, só temos 
tido insatisfaçóCS, -s6 temos- tido arbitrarie
dade, autoritarismo, abuso de. poder, triste
za, sofrimento, _injustiças, irregulariâades de 
toda ordem, atentados à ConstituiçãO_ e às 
leis do País, por esse Poder que se arroga 
a condição, como sempre repito, de Poder 
uni potente e onipOtenté. Do alto da Sua: auto· 
ridade, alcançada nas urnas - sem dúvida 
---:-as Cl,l-Stas da demagogia, do_ engodo, da 
falsífica_ção das suas_ idéias, através dO popu
lismo -:- que é_ a forma mais velhaca de trair 
o povo - este Presidente vem exercendo e 
procurarfdo exercer o poder, exercer a Presi
dência da República como se fosse uma dis
puta de caratê ou uma 'c_orrida de velocidade 
numa Ferrari, como S. Ex• o fez agOra, naS 
pjstas de_ prova da Ferrari onde conseguiu 
2_00 e tantos_ quilômetros, tai_qual, já antes, 
tinha atingido 160 quilômetros nas pobres pis
tas públicas de Brasflia, nas vias públicas de 
Brasília, numa moto japonesa de importação 
proibida. Lembro que de acordo .com as in
ÍQrmações que a Sr" Ministra Zélia- Cardoso 
de Mello mandqu a este Senadpr, até hoje 
não se _conseguiu descobrir a .origem -·dessa 
moto. Segundo tais informações, essas -inves
tigações já atingiram mais de trezentas motos 
irregulares, só lião fl,tíngiu aque!a que, rCal
me}lte;é a pr6pría imagem do pOder vigente, 
do poder arrogante, montado num instru
mento suspeito, mOntado num instrumento 
que tem todas as características--de ter sido 
contrabandeado. · 

Bem, meus amigos; realmente este povo, 
afinal, teve um motivo de satisfação ~sa noi
te, este povo "feSfejou, -foi uma verdadeira 
bebedeira de alegria, bebedeira até sem bebi
da, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Quem 
passasse por alguns pontos desta cidade, c_o_
mo por exemplo, pela Asa Sul, ultrapassando 
a entrequadra 109/I 10, veria que havia _uma 
verdadeira conflagração, A entrequadraesta
va impedida, as_autoridades de trânsito tive
ram que impedir; os automóveis se esPalha
vam estacionados em cima dos gramados, por 
toda parte. Era, afinal, o brasileiro que s_e 
desrecatava, que dava vazão a todo sofrimen
to, a toda revolta, a toda frustração a _que 
foi condenado nesses quantos dias, desde 15 
de março até hoje, meu Deus. Oh! Meu 
Deus, meu DéÜs.! 

MeuS amigos, ainda hoje asSistimos a um 
joquinho, na hora do almoço, entre <;'S dois 

fui~ros adversários do Brasil na Copa do 
Mundo: Costa Rica e Es_cócia. E, para surpre
sa nossa, a Costa Rica, que estréia na Copa 
do Mundo, derrotou a Escócia, a gloriosa 
EScócia. Mas, sem muito talento, de parte 
a _parte; de forma que me parece vamos ter 
mais duas próximas oportunidades de desre
c::ilcainênto, de exaltação, de compensação, 
Sr. Presidente. 

Mas é preciso que este País não se desre
~lgue,_não se compense, não vá ã forra ape
l).as na satisfação gratuita de 11 jogadoreS de 
futebOl, de 11 craques que nós todos admira· 
mos tanto. Ontem, o_negóciq foi cOijlpleto: 
ganhamos também o primeiro e o segundo 
lugares na corrida de fórriir.i.la 1 em Montreal, 
no Çanadá. E este velho Senador, que nunca 
praticou esporte algum na vida, mas não per
de nenhuma competição esportiva, esteve 
realmente presente a todas na TV, sofreu 
de_ ansiedade por todas e por todas vibrou 
_e~·s~_éxaltou com a alma deste povo, --que é 
a alma deste velho brasileiro. 

.Mas, como ía dizendo, Sr. Presidente, an
tes de fazer esta remissão aos corredores de 
automóvel, é precisO que este povo aprenda, 
ao lado do desrecalque, ao lado da compen
sação, ao lado da forra gratuita numa simples 
competição esportiva, que esse povo aprenda 
o. caminho da contestação, da conquista das 
spas liberdades, da contestação do poder ab
soluto, do enquadramento do poder dentro 
d<;tS normas constitucionais e legais ... 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me 
V. Ex~ um a"parte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - ... e, ao 
mesmo tempo, aprenda o caminho da defesa 
da riqueza nacional, da defeSa do trabalhador 
biasHeiro, da defesa dos miseráveis que cada 
vez são mais miseráveis, da defesa dos acusa
dos, dos oprimidos, dos caluniados pelo po
der. 

· Com muito prazer, concedo ao Senador 
Mansueto de Lavour um aparte. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Muito obriga
do. Hoje, expira-se o prazo para que_a Sr 
Ministra Zélia Cardoso de Me:llo entregue 
ao Senado Federal, especialmente ao Sena~ 
dor Jamil Haddad, as informaç~es que vem 
sonegando, e cuja entrega está ~endo prote~ 
\ada S()b as mais diversas alegaçÕes. Esse as
slulto está na linha' do Pronun~iamento de 
V. Ex' Precisamos, realmente, ~entralizar a 
nossa atenção de hOmens públi~tos nas gran
des prioridades nacioilais. Uma delas é Zelar 
pelo fortalecimento das institui9ões. Uma é 
o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, 
com suas prerrogativas, com suas obrigações, 
com suas atribuições e competênciaS, entre. 
elas a de fiscalizar os atos do Poder Execu~ 
tivo. Eu creio que-nãO se deve mais protelar, 
hoje, sob forma nenhuma ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA.- Eu creio 
que não se pode; não é só nfub se -deve, é 
nem se pode. 

_-_ p Sr. Mansueto_ de_ Lavor- rão se deve, 
ríão _se pode. Essas informações êm que che
gar. E o Presidente da Repúblic não parece 
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comprometido com a gravidade dessa situa~ 
ção nacional, de que essas informaçóes fazem 
parte, e no seu fair-play- permite-me a ex
pressão um tanto esnobe. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Um tanto 
colonizada, mas, em todo caso vá la. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Com sua per
missão. Mas, no seu estilo esportivo, jovial, 
que não é outro senão o estilo de todos os 
Presidentes recém-eleito dentro de um esque
ma traçado pelos poderosos do mundo oci
dental, ele prefere estar na Itália em progra
mas esportivos. 

O SR- POMPEU IJE SOUSA - A noite 
passada em Paris. Eu não tenho linha direta, 
apenas os jornais me infOrmam. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Em Si, Sr. 
Senador Pompeu de Sousa, a presença de 
um Presidente da República em um evento 
esportivo tem um significado relevante. Na 
realidade, os esportes, entre o futebol que 
V. EXl' descreve e diz que nunca participou 
- mas que descreve com tanto entusiasmo 
- promove o, congraçamentO eil.tre as pes~ 
soas. 0-esporfe _é ra-tar de distensão política 
entre as barreiras ideológicas. Salta até as 
barreiras económicas. Povos subdesenvolvi
dos derrotam simbolicamente os desenvol
vidos. Parece até naquela época em que hou
ve uma guerra simbólica entre a Bolívia e 
a Inglaterra. Os in&lesÍ!s fazendo das suas, 
coloniza~ores que eram, naquela época, hoje 
sucedidos pelos americanos, e um(l. autori
dade boliviana com raiva dos ingleses.derro
tou a Bolívia pelo mapa. Rasgou a Inglaterra 
do mapa e disse: "Não existe mais, não tomo 
mais conhecimento." O esporte dá essa subli
mação entre as pessoas. Mas, não tenha dúvi
da que faz um congraçamento. O futebol, 
através do seu órgão máximo que é a Fifa, 
presidido por João Havelange, é uma espécie 
de ONU esportiva mundial. E inegável a atra
ção que exerce no mundo tod_o, principal
mente entre os brasileiros. Mas isso não é 
só um sinal de subdesenvolvimento, como 
alguns pensam. Não! O esporte atrai todo 
o mundo. Ontem, eu lia no .Jornal do Brasil 
um artigo d~ Henry .Kissinger, ex-Secretário 
de Estado Americano, falando de futebol, 
descrevendo, fazendo comentários sobre as 
equipes que disputam a atual Copa do Mun
do, Nada de mais que o Senhor Presidente 
fosse à Itália, assistisse a um jogo e voltasse 
para os seus afazeres no País. Agora, passar 
uma semana toda lá, dando, nessa viiegia~ 
tura, uma idéia de que as coisas aqui não 
precisam do seu trabalho, isso não é , real
mente, próprio do momento e da crise brasi
leirat É verdade que o Vice-Presidente, nosso 
eminente Colega, Itamar Franco, assumiu. 
Mas, todos sabem que esse cargo; a Presi
dência em exercício, é simbólico; qu·em tem 
o poder é o Presidente que está lá na Itália 
dirigindo carros em alta velocidade, nas pistas 
da Fiat, e assistindo jogos esportivos, que 
são importantes, mas que têm a sua impor
tância relativa diante dos problemas do País. 
Por tudo isso - e o meu aparte já é longo 

e não era essa a minha intenção -, quero 
dizer que o discurso que V. EX" faz com tanto 
entusiasmo, com tanto calor, ele tem signifi
cado importante para alertar que o futebol 
é -inipOrtante, nOs torcemos, queremos que 
o Brasil seja compeão mais uma vez etc., 
mas gostaríamos que, acima do campeonato 
e da taça de futebol, a Dr' Zélia erguesse 
a taça da recuperação da economia brasileira. 
Não é brigando com o Senado e com o Sena
dor Jamil Haddad que ela vai conseguir isso. 
Ela conseguirá isso com muito trabalho e com 
a verdade; e a verdade está hoje nesses docu
mentos que vamos receber. Então, Senador 
Pompeu de Sousa, quero dizer que o discurso 
de V. Ex• é da maior importância, ele está 
dentro dessa oportunidade e atualidade que 
deve marcar toda a atuação de todos os jorna
listas brasileiros -entre os quais V, Ex• é desta
_que nessa galeria. Minha homenagem a V. 
Ex~. 

O SR- POMPEU DE SOUSA -'Muito obri
gado, nobre Senador Mansueto de Lavor. O 
aparte de V. EX"' completa o meu pronuncia
mento; inclusive, de certa forma, antecipa 
o-carriinhO que eu iria tomar quando dizia 
que não basta que este povo se desrecalque 
e parta para uma compensação, para uma 
espécie de fora, apenas pelas corridas de au
tomóvel e pelas vitórias nos campos de fute
bol. É preciso que este povo - que começa 
a acordar do engodo a que foi conduzido pela 
demagogia do populismo com que o atual 
Govemo.conq uistou o poder -comece tam
bt!ni a se libertar pela luta, pelo protesto e 
pela indignação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Um ligeiro 
momento, nobre Senador. 

Todo este prólogo, que já vai um pouco 
longe, com a colaboração, inclusive, de apar
tes tão brilhantes quanto o do Senador Man
sueto e, espero que igualmente brilhante, do 
Senadoc Jutahy- praticamente tenho certe
za disso - entretanto, todo este prólogo ia 
referir-se a um acontecimento ao qual farei 
mençcj.Qlogo após o aparte do Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Pom
peu de Sousa, não terá V. Ex•, de minha 
parte, um aparte brilhante. (Não apoiado.) 
Quero apenas fazer um registro rápido. Veja, 
V. EX", como o nosso povo é diferente, é 
um povo que busca momentos de alegrias, 
talvez pelo sofrimento diáriO, pelas constan
te-S de_si_l~sões 1 frustrações, dificuldades que 
enfrenta no día~a-dia. V. Ex' citou um exem
plo aq~:~i, da llossa Superquadra 109 Sul> perto 
da nossa residência, e veja a diferença do 
torcedor brasileiro que está na Copa do Mun
do e daqueles de vários países, principalmen
te aqueles chamados hooligans, que vão para 
esses eventos esportivos com desejo de des
truir- e não são mais restritos aos ingleses, 
agora são também holandeses, alemães, vá
rios países- e, fe!ízmente, os dois de ontem 
se c-OrifEaternii<irãiii nas -brincadeiras, nas 

cantOrias, levando alegria ã cidade onde se 
desenrolou o jogo. Mas, também gostaria de 
Úzer menção- V. Ex• falou ent velocidade 
de 260 km por hora, pilotando uma Ferrari 
esporte último tipo- de que o nosso ilustre 
Presidente tem uma preocupação de, aqui 
no Brasil, falar muito contra as elites. Sua 
Excelência sempre cita as elites como respon
sáveis pelo caos em que vivia o Brasil. Veja 
V. Ex· o quanto se falou aqui sobre isso, 
mas nas viagens Sua Excelência não dispensa 
as mordomias das elites, das principais elites 
européias. 

O SR. POMPEU OE SOUSA- Como não 
as dispensou na campanha em que foi por 
elas patrocinado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sua Excelência 
que está lá hospedado, em Turim, na casa 
de um representante das grandes elites euro
péias e qUe tem negócio no Brasil! 

O SR. POMPEU DE SOUSA-Exatamen
te. Na casa do empresário que tem grandes 
negócios no Brasil: a casa de hóspedes do 
Presidente da FIAT. 

O Sr. Jutahy Magalhiies - Então, veja 
V. Ex~ que há uma incoerência. Darei uma 
informação que me chegou e da qual tive 
a confirmação - e gostaria até que V. Ex•, 
que é um leitor mais atento dos jornais do 
que eu- de que ... 

O SR. POMPEU D~_SOUSA- Ninguém 
mais do que V. Ex" 

O Sr. Jutahy Magalhães- ... teria havido 
om acidente muito sério com o motorista do 
Presidente <la República, aqui no Brasil, que 
estava andando a 160 km/h 

O SR. POMPEU DE SOUSA - É que a 
coisa é contagiosa, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. Ex" 
o que é o exemplo! Daí eu ter dito, certa 
feita, que, para ser Presidente, 40 anos é uma 
idade ainda de um jovem. 

O SR. POMPEU DE SOUSA--- Depe~de 
da idade mental, nobre Senador. A idade 
mental é bastante diferente e bastante variá
vel. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas, 40 anos 
ê demais para se dar maus exemplos, para 
se faz.er peraltices. Esse mau exemplo talvez 
tenha ocasionado um grave acidente aqui no 
Brasil. -

O SR. POMPEU DE SOUSA - Espero 
que o mau. exemplo também não se estenda 
aos artigos irregularmente importados, como 
a famosa moto japonesa. 

Sr. Presidente, vou encerrar, depois desse 
longo prólogo, que se alongou ainda mais 
através dos brilhantes apartes, dizendo que 
acabei de receber, hoje, um telegrama do 
mestre de todos nós jornalistas brasileiros, 
Barbosa Lima Sobrinho, mestre por todos 
os motivos; e ainda oufro dia o exaltei, por 
ocasião do "Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa", como Mestre não apenas da for-
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ma jornalfstica, mestre da ética· e da digni· 
dade jornalística. 

Barbosa Lima Sobrínho passa-me um tele
•,rama, não como Presidente da ABI, que 
Ie é- e espero que até o fim dos seus dias, 

rJOrque só dignifica a nossa Casa, a Casa dos 
Jornalistas -, mas como meu companheiro 
queridíssimo, e como Presidente do Movi
mento em Defesa da Economia Nacional. 

O telegrama tem o seguinte teor: 
Senador Pompeu de Sousa 

Estamos convidando V. Ex~ para par
ticipar do grande Ato Público que pro
moveremos, dia 2-9 de junho de 1990~ 
sexta-feira, a partir das 17 horas e 30 
minutos, no auditório da Associação 
Brasileira de Imprensa, rua AraUjo Por
to Alegre 71 - 9'-' (nono) andar, Rio 
de Janeiro-RJ. Será um ato de repúdio 
às medi~as que ameaçam e agridem à 
Constituição, as liberdades democráti· 
cas, os Poderes Legislativo e Judiciário, 
os direitos dos trabalhadores a economia 
nacional e o património público. Coni 
o ato desejamos expressar a incorformi
dade e a indignação da sociedade brasi· 
!eira com as demissões .arbitrárias, a re· 
cessão e desemprego, o arrocho salarial, 
o uso abusivo das medidas provisórias 
as investidas contra o Judiciário a cam~ 
panha para desmoralização do ~ervidor 
público e do Estado, a privatização indis· 
criminada de empresas estatais, a desna
cionalização da economia brasileira, o 
controle monopolista dos meios de co
municação e a renegociação da dívida 
de forma lesiva a nossa soberania. Solici· 
tamos confirmar presença pelo telefone 
(021) 220.4774 ou telex 21-40167, Mar
garetb, Wanilda, Tereza Garcia ou Car· 
los. 

Anteciosamente _-Barbosa Lima So
brinho, Presidente do Movimento em 
Defesa da 'Economia Nacional. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, o que Ros 
vem nesse telegrama, de um homem, de 93 
anos de idade, é um exemplo para todos nós, 
é um exemplo que venho invocando há muito 
tempo, não propriamente corporificado, Sim
bolizado, idealizadamente concretizado nu
ma figura humana excepcional, mas é um 
exemplo que precisamos estender a todo o 
povo brasileiro. 

Tenho dito, Sr. Presidente, que esse povo 
tem sido tão acometido de escândalo~ que 
já perdeu a capacidade de escandaHzai-se e 
tem sido tão traído que já perdeu a capaci
dade de indignar·se, porque convive com o 
escândalo diáriO e. com a diária traição. 

Sr. Presidente, é preciso acordar ~_sse povo, 
nem que seja necessário que os heróis do 
esporte venham da Itália com a glória espor
tiva, da mesma maneira dos pracinhas que 
vieram da Itália com a glória militar de Pistóia 
e acabaram por derrubar o Estado Novo. É 
preciso que venha para esta terra a capaci· 
dade de escandalizar-se, de indignar-se. 

E como diz muito bem o mestre Barbosa 
Lima Sobrino:.t"A inconformidade e a indig
nação da sociedade brasileira" precisam re-

nascer, para que este País varra da vida p_úbli
ca os processos que hoje nos envergonham. 
Os processos que fazem a própria imagem 
do poder conviver e utilizar objetos, instru
~~~to"s, veículos evidentemente em situação 
megular, segundo todas as probabilidades 
veículoS contrabandeados. ' 

O poder convivendo com o contrabando! 
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores 

escandalizemo· nos e indignemo· riOs. ' 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves~(Pausa.) 

S. EX' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 

-sabóia de Carvalho. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
.Coricedo a palavra ao nobre Senador Antó

nio Lui:t Maya. (Pausa.) 
S. Ex" não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leu

rival Baptista. 
S. Ex' não está PreS-ente.-
Concedo a palavra ao nobre Senador José 

Fogaça. (Pausa.) 
S. Ex' desiste do uso da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluí

rio Bezerra. (Pausa.) 
S. EX" não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran~ 

cisco Ro11emberg. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 

- Concedo a palaVra ao nobre Senador Me ira 
Filho. 

OSR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
acredito que eu seja um dos componenetes 
desta Casa que menos tem falado. Aprendi 
com os meus avós rima sentença que tem mui
ta importância: .. Das paiã.vras que disseres 

.serás um escravo, das palavras que não disse~ 
res serás um rei". Mas também não se pode 
fi_car no silêncio. 

Trago à- ~asa matéria publicada na página 
2, seção "Espaço Aberto", do Jornal O Esta
do de S. Paulo, edição de 9 próximo passado. 

A referida matéia traz o título "Com quem 
está o CongresSo?, sendo matéria extensa e 
como o espaço para breves comuníCações é 
realmente pequeno, entrew·me a Mesa para, 
que faça parte dos Anais, e peço permissão 
para ler apenas o seu fecho, que, sem dúvida, 
servirá de reflexão para todos nós, Çongres
Sistas, que ·sejam da área do Governo,~quer 
sejam da oposição. 

Depois de várias considerações sobre a 
Constituição, sobre o Legislativo e seus legis
ladores, sobre as Medidas Provisórias e tam
bém sobre o ExeCutivo e o quadro político 
atual, o artigo em questão termina dizendo 
O seguinte~o 

"Nesta hora, precisamos de nobreza 
política e de negociação. Que forças e 

- ageiifes económicos da sociedade civil, 

mediados pela ação política de alto nível, 
consigam estabelecer limites recíprocos 
de. respeito para atravessar essa turbu
lência. Se a esperança nacional não pode 
ser afogada por medidas económicas que 
ferem a lei e dissolvem tradições, tam
bém ÕãÓ pode ficar à mercê da irrespon
sabilidade que vota casuísr:nos para aten· 
der a pressões e agravar con~ro!}tos. Os 
Congressistas têm d~ assumir seu papel 
de proporcionar o denominador co
mum" - e também encontrar o lugar 
certo da convivência. · -
-.b verdade que o plano feriu a ética, 

trouxe decepções infernizou a vida de 
pessoas, foi autoritário, mas o Congres
so, ao aprová-to, fez·se governo. Agora 
nãO é válido, depois de tanto sacrifício, 
partir para uma retaliação politiqueira, 
que levará a mais sofrimentOs. "Dos desli
zes constitucionais do Executivo cuidam 
o_ :Procurador-Geral e o STF, como foi 
feito com a Medida 190. Com isso não 
é preciso gastar energia política. O im
p_~rtante é que, proximamente, a TV 
mostre Pailarnentares comemorando a 
áprovação de leis que contribuam para 
enxugar despesas públicas, diminuir os 
quadros e o tamanho do Estado. A favor 
do provo do Brasil e contra o desperdício 
insolente. 

Afinal, passada essa euforia de arreca
dação exagerada, não cabe manter aque
la estrutura governamental inchada, ge
radora de déficits, que logo nos levaria 
aos tormentos da hiperinflação. Ou, se
não, a inflação será combatida por orna 
depressão económica de.svastadora, que 
trará mais sofrimentos para toda a nação 
brasileira. 

O artigo está --como afirmei - estam
pado na 2• página do O Estãdo de S. Paulo 
de sábado próximo passado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ext- está fa
hndo em explicação-pessoal? Pode receber 
aparte? 

O SR. M"ElRA FILHO - Apenas estou 
trazendo à Casa o meu conhecimento a res
peito de um artigo que entendo deve figurar 
nos- Anais da Casa. 

-O Sr. Jutaby Magalbães - Permita-me, 
então V. Ex• um aparte? 

O SR.. MEIRA FILHO - Pois não com 
muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalbã~- Solicito o apar
te, porque V. Ex• falou em diálogo, ao ler 
esse artigo de O Estado de S. Paulo. E absolu
tamente necessário que esse diálogo exista 
entre o Executivo e o Legislativo. 

O SR. MEIRA FILHO- Não sou contra 
o diálogo, Ex~ 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' falou 
ein diálogo, porque o artigo é a favor do 
diálogo. 

O SR. MEmA FILHO- Pois, não. 



3006 Terça-feira 12 DIÁRIO DOCON(JRESSO NACIONAL (Sesão II) Junho de 1990 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' 
estava lendo o artigo. Então, aO lê-lo, V. 
EX' estava endossando os conceitos que emiti
dos no artigo. Eu também, como diz o artista, 
sou a favor do diálogo, mas o que pergunto 
a V. Ex~, como a qualquer Senador, é se 
a forma correta de fazer o diálogo entre Exe
cutivo e Legislativo é a que está sendo utili
zada pelo Executivo. Por exemplo, na Câma
ra dos Deputados, buscam saber do Sr. João 
Santana, que é responsável pela reforma ad
ministrafíVa neste País, quais os critérios que 
ele deseja estabelecer paras as famosas 360 
mil demissões, buscando o diálogo entre o 
Legislativo e o Executivo, e o Sr. João San
tana simplesmente nega-se a comparecer à 
Câmara dos Deputados, agora,- dizendo que 
não é obrigado a comparecer, porque não 
tem status de Ministro, mas ele é o represen~ 
tante de uma área das mais importantes do 
Executivo no momento atual. Se o Executivo 
realmente deseja dialog?~ com o Legislativo, 
logicamente teria que· deterniinar ao Sr. João 
Santana comparecesse ao órgão próprio d8. 
Câmara dos Deputados, para dar as informa
çQes que se fazem necessárias, a fim de que 
os Membros do Legislativo tomem conheci
mento de uma realidade que está ocorrendo 
no País, para que tenham condições de fazer 
ou não críticas, porque, muitas vezes, pár 
falta de informação, po9em ser feitas críticas 
injustas. 

O SR .. MEIRA _FILHO---:- Até aduziria que 
li, outro dia, na impensa, se mal me lembro 
no O Globo, um artigo em que o articulista 
aconselhava o Sr. João Santana a não criar 
problemas para o Governo e atender ao cha
mamento da Câmara dos Deputados. 

O Sr.Jutahy Magalhães- Vejo, com satis
fação, que V. Ex~ concorda que o Sr. JOão 
Santana deve comparecer à Câmara, com·o 
acredito_ que V. Ex• também concorda que, 
hoje, a Ministra apresente as informações 
que foram solicitadas há muito tempo, por
que o que nãO podemos é ficar aqui constan
temente falando da necessidade de diálogo 
e os exemplos sendo contrários. 

O SR. MEIRA FILHO- Li também, Se
nador, na imprensa, e ouvi de Rcpfeséntan
tes do Governo, que fioje eSsas informações 
estarão no Senado até às 18 horas. 

O Sr. jutahy Magalhães- Também vi que 
chegam tarde, mas, vá lá que seja, estão che
gando dentro de um prazo que foi reaberto, 
para que a ministra pudesse ter tempo de 
enviar alg~mas informações. Hoje, também 
ouvi no jornal de uma das televisóes, que 
viriam algumas informações, umas poucas ih· 
formações. É com essa forma de dialogar que 
eu nã concordo. Já ouvi_ ~6cl_flrações da pró
pria MiriiStrã, em que ela diz haver 8 quilos 
de documentos; depois, o Líder do Governo 
diz que vêm caminhões do Acre, do Rio 
Grande do Sul, de não sei onde, e os 8 quilos 
precisam ser transportados em carretas. Não 
é mais o milagre dos peixes e dos pães, mas 
dos papéís. Vamos transformar 8 quilos em 
200 mil toneladas de papéis, tudo isso para 

-diíeÍ .quê o Senador Janiil Haddad não vai 
ter oportunidade de ler tudo o que vier para 
cá. Mas terá, desde que venham todas as in
formações e não apenas etapa por etapa. S. 
Ex~ tei-a-teinpo de fazer a triagem que deseja, 
porque somente ele é que vai saber, nós não 
vamQS saber. 

O SR. MEIRA FILHO -Senador Jutahy 
Magalhães, não preciso lembrar a V. Ex•, 
porque certamente não esqueceu 1 ~ um polí
tico de longa data e deve recordar-se que 
o Presidente Juscelino foi, sem dúvida, den
tre os Presidentes da República, no meu en
tendimento, um dos que governou o tempo 
todo com uma acirrada oposição da UDN. 
Até que, devido a essa insistente oposição, 
.essa perseguição constante das coisas que de
veriam vir para beneficiar o Brasil. de acordo 
com o espfritO da UDN, que a tudo fiscalizava 
fez até com que o Presidente Juscelino traba
lhasse muito melhor pelo Brasil. E vou mais 
longe: até que uma boa oposição leva a um 
bom Governo. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. Ex• 
que aqui está o exemplo mais dignificante 
da UDN, que é o Senador Afonso Arinos. 

O Sr: Afonso Arinos--~- Per~ite·me um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MEIRA FILHO -Pois não, Sena
dor Afonso Arinos. Quero dizer a V. Ex• 
da minha satisfação e alegria em receber 
aparte desta figura tão importante da política 
brasileira que é V. EX' 

O Sr. Afonso Arinos - É generosidade 
de V. EX', a qual fico muito grato, 

O SR. MEIRA FILHO -É um reconhe
cimento. 

O Sr. Afonso Arinos - Muito obrigado. 
Querià apeffas dizer, Senador, que fiquei 
muito sensibTilzado e emocionado, na minha 
idade, com as lembranças daquela época a 
que V. Ex• se refere, da luta perrnenente do 
meu Partido e do Partido do pai -do Senador 
Jutahy Magalhães, e dele também, que era 
m~,~ito_jovem naquele tempo, era Deputado. 
Gosto de Ieffibrar isso, porque, depois, ape
sar de todos os desencontros partidários, che
gamos - c eu pelo menos e muitos outros 
do meu Parti_do- a uma comum admiração 
por Juscelino Kubitschek. Então, por essa 
idéia do reconhecimento do extraordinário 
movimento de idéias de Administração, da 
sua incansável operosidade, da sua perma
nente boa-vontade, da sua forma de criativi
dade intelectual, eu queria trazer aqui~ esta 
declaração fonnal, que posso hoje, ainda, fa
zer. como Líder do meu Partido, da antiga 
UDN, _de que nós respeitamos, admiramos 
a memória do Presidente Juscelino Kubits
chek. Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. MEIRA FILHO -O agradecimento 
é meQ., Senador Afonso Arinos, receber um 
aparte de V. Ex~. no meu entendimento, é 
valorizar ainda mais o pequeno relato que 
fiz, perante os meus Pares. 

Sr. Presidente, muito obrigado. Minha bre
ve comunicação foi quase que um pronun· 
ciamento. 

DOCUMt:NTOA QUt: SE Rt:Ft:Rt: 
O SR. Mt:ERA FILHO, EM SEU DIS-
CURSO: . 

O Estado de S. Paulo 
ESPAÇO ABERTO -

CONTRA QUEM ESTÁ 
O CONGRESSO? 

Álvaro de Sá 

Quando a Medida Provisória n? 185 foi re
jeitada pelo Congresso, as TV registraram 
um punhado de parlamentares agitando-se 
e socando o ar, comemorando o fato. Era, 
naqueles respeitáveis senhores, todos experi
mentadíssimos, a alegria equivalente à de um 
gol da seleção brasileira. Comemoravam o 
quê? Simplesmente o fato de seus colegas 
da situação terem retirado o apoio ao Execu
tivo, porque não haviam ~Ido ainda agracia~ 
dos por nomeações. Brandiam a vitória como 
se fosse conquista política, mas ela fora resul
tado de uma revolta a favor das mordomias 
e do descalabro. 

Adotando uma postura de espectador au
sente do Brasil real, o Legislativo, e cada 
um dos legisladores, desconhece as mais co
mezinhas providências económicas, sociais- e 
Cultu!ais para reCõrocar o paíS na-mciiCha do 
progr~s.so e da tranqüilidade. 

Jogando para a platéia e para as urnas, 
sem nenhuma_ preocupação com o existente, 
votou o Congresso uma Constituição inviável 
potque falém de barroca e antiquada, traz 
o resíduo textual da tentativa do golpe parla
mentarista n:o bojo de um desfecho presiden-
cialista. -

N.lO honrÓu o Legislativo essa pffia Con-Sti~ 
tuiçãO, promulgada com festa e pompa. As 
leis complementares emperraram diante de 
um País desnorteado, que, junto dos flagelos 
na produção, nas finanças públicas~ nos cos~ 
tumes, passou a vivei o outro flagelo ímpen~ 
sável, de não possuir um corpus jurídico conw 
sistente -que trãga regras claras para balizar 
a vida social. Tão incompetente na sua função 
legislativa que nem regulamentou a promul
gação das medidas provisórias pelo Execu· 
tivo, para se livrar do atropelo gerado por 
essa excrescência parlamentarista. --

No~ que se refere ao desempenho ético, os 
legisladores estão deixando a desejar. Atri
buem a si mesmos ganhos milionários, no
meiam a esmo, principalml!õ.te, parentes e 
cabos eleitorais, com salários faraónicos, per
correm o Exterior em caravanas turísticas e 
trabalham pouco. Num País pobre, de renda 
mal-distribuída os ganhos no Legislativo bra
sileiro batem recordes. mundiais, apesar das 
sessões só terem quórum de votação sob con~ 
vocação especial. Para esconder da sociedade 
a sua desidia, todos os partidos concordaram 
,em legislar pelo votp de liderança, um expe
di~mte que permite a líder de partido votar 
pelos ausentes ainda que não haja fidelidade 
partidária. 
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O Legislativo, aO 
aprovar o 

plano económico, 
fez-se govemo 

No que tange ao respeito pela população, 
os legisladores estão degradando a relação 
com o eleitor. Porque as pesquisas de opinião 
indicam o desgaste decorrente desse estado 
de coisas, votam para si o direito de ocupar 
por dez minutos a rede nacional de televisão 
em horário nobre. HopJ.ens tão espertos usa
rão a mídia em ano de eleição para se desfa
zerem desses dr-:;agradáveis índices, sem se 
lembrarem de que é iniviável manipular o 
tempo todojmagens que se confrontam com 
os fatos. 

Tal quadro dramático, qUe eitfiaqllece exe
cessivamente um dos poderes mais ímpor
tantes da democracia, tem uma simples e pú
o.ica or;gein: os legisladores não assumiram 
a responsabilidade que lhes foi outorgada e 
insistem na prática irreSpoilsável de fazer po
liticagem barata, de defender interesses pes
soais e de atuar para os refletores. Não se 
sabe contra o que luta o Congresso. Mas sabe
se do que luta a favor. 

Nesta hora, predsamos de nobreza política 
e de negociação. Que forças e agentes econó
micos da sociedade civil, mediados pela ação 
política de alto nível, consigam estabelecer 
limites recíprocos de respeito para atravessar 
essa turbulência. se a esperança nacional não 
pode ser afogada por medidas económicas 
que ferem a lei e dissolvem tradições, tani
bém não pode ficar à mercê da irresponsa
bilidade que vota casuísmos para atende'r a 
pressões e agravar confrontos. Os congres
sistas têm de assumir seu papel de propor
cionar o denominador comum da c_onvergên
cia. 

É verdade que o plano feriu a ética, ti"Ouxe 
decepções, infernizou _a vida de pessoas, foi 
autoritário. Mas o Congresso, ao aprová-lo, 
fez-se governo. Agora não é válido, depois 
de tanto sacríficio, partir para ~nia retaliação 
politiqueira, que levará a mais sofrimentos. 
Dos deslizes constitucionais do Executivo 
cuidam o procurador~geral e o STF, como 
foi feito com a Medida n\> 190. Com isso não 
é preciso gastar ~nergia política. __ _ 

O importante é que, proximamente, a TV 
mostre parlamentares comemorando a apro
vação de leis que contribuam para enxugar 
despesas 

Não é válido, depois 
de tanto sacrifício, 

partir para Uma 
retaliação politiqueira 

públicas, diminuir os quadros e o tamanho 
do Estado. A favor do po'Vo do Brasil e contra 
o desperdício insolente. 

Afinal, passada essa euforia de arrecada
ção exagerada, náo cabe manter aquela estru
tura governamental inchada, geradora de dé
ficits, que logo nos levaria aos tormentos da 
hiperinflação. - -

-=-Ou, senão, a inflação será combatida por 
uma depressão eoonômica devastadora, que 
trará mais sofrimentos. · 

COMPARECEM MAIS OS~SRS. SENA
DORES: 

Jarbas Passarinho - Alexandre Costa -
José Agripinó - José Ignácio Ferreira -
Afonso Arinos - J amil Haddad - Iram Sa
raiva- MauriciO- Corréa- José Fogaça. 

Durante o discurso do Sr. Meira Filho, 
o Sr._ Nabor Júnior, Suplente_ de _Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
J'! Secretário. _ 

Durante o discurso do Sr. Meira FilhO 
o Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secretflrio dei
xa a cadeira da Presidência que é ocupada 
pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente. 

.o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Na Sessão de 7 último, foi lida a proposta 
de emenda à ConStituição n\> 2. d·e -i990, que 
suspende a aplicação do artigo 62 e altera 
o § 29 do artigo 64 da Constituição Federal, 
tendo como lo .signatário o Senador Mata
Machado. 

A Presidência, em obediência ao disPosto 
no artigo 356 -do Regimento -Interno e de 
acordo com as indicações das lideranças de
signa a seguinte Comissão para einitii"parecer 
sobre a matéria: 

PMDB 
Cid Sab6ia de carvalho· 
Humberto Lucena 
Francisco Rollemberg 
Áureo Mello 
Márcio Lacerda. 

PSDB 
Chagas Rodrigues 
Afonso Arinos 

-Wilson Martins. 

.PFL 
Agripíno Maia 
Marcondes Gadelha 
Odacir Soares. 

PDC 
João Menezes 

PTB 
Aff<iilsO Camal-go 

PDS 
Jarbas Passarinho 

PDT 
Maurício Com~a 

PRN 
Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esiá esgotado o tempo destinado ao Expe~ 
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N'' 64, DE 1990 

Em regime de "urgência, nos termos 
do art~ 336, c, do Regimento Ip.terno.) 

D.isciiSsão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nu 64, de 1990, de autoM 
ria do Senador Maurício Corrêa, que 
prorroga o prazo de vencimento do regis
tro provis6rio de partidos com represen
tação parlamentar federal ou estadual 
(dependendo de parecer). 

Solicito ao nobre Sr. Senador Mário Maia 
o pareCer da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores:_ Trata-se de proposição de autoria 
do ilustre Senador Maurício Corrêa, que tem 
por escopo prorrogar por 12 meses o prazo 
de registro provisório de parti_dos políticos 
com repreSentaÇão parlamentar em âmbito 
federal e estadual, em ano eleitoral. 

O projeto a.).tera o prazo estabelecido no 
art. 12, da Lei n9 1.979, ensejando a dilatação 
do mencionado prazo para as agremiações 
que não tenham obtido o registro até 90-dias 
anteS da realização das eleiçõ"es~ 

BusCa-se, com a proposição, possibilitar a 
participação de candidatos desses Partidos no 
próximo pleito, o que vem a fortalecer a plu
ralidadç partidária, baluarte do sistema de
mocrático. 

_Justificando a providência, consigna o emi
nente autor do projeto, verbfs: 

_"Estabelece maior equanimidade de 
condiçóes -entre partidos políticos quan
to ao prazo de obtenção de registro defi
nitivo, A atual situação, onde 8 dos 16 
partidos com registro definitivo tiveram 
maiS de 2 anos (em alguns cas_os até mais 
de 4) para reunir as condições- para o 
registro definitivo, e OUtros são extintos 
por não cumprirem ess-á cohdição no pra
Zo de 1 anO, é injusta e inequânime." 

Com efeito. ficai\f evidenciadas as dificul
dades que _enfrentam alg!Jns Partidos para a 
á6ttmÇãO pe registro em ano eleitoral. 

-A alteração pioposta, cabe assinalar, n,ão 
of~n_de qualquer norma com sede constitu
cional, nem afronta à sistemática jUrídica quç 
disciplina o processo eleitoral vigente. 

Trata-se, em síntese, _de medida que visa 
a aperfeiçoar o siStema -eleitoral,_ en~~jandp 
a participação, no próx.imo_pleito, _de entida
des partidárias qtie; embora de ituação efe
tiva e com .representante nas esferas federal 
ou estadual, não tiveram oportunidade de 
promover o registro definitivO no exíguo pra

. zo fixado pela legislação. 
· Tendo .em vist_a a perfeita adequação da 

regra jurídica contida no presente projeto 
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com as diretrizes constitucionais relaCionadas 
com o sistema eleitoral vigente, e a inquestio
nável conveniência de se ampliar o cenário 
partidário nas próximas eleições, opinamos 
pela aprovação do projeto em questão. 

Sr. Presidente, cumpre fazer uma pequena 
correção no avulso, porque, se não me enga
no, no original consta a expressão "com re
presentação parlamentar federal ou esta
dual". Falta a preposição "e" antes da con
junção "ou" ficando: "com _representação 
parlamentar federal e/ou estadual", porque 
poderá o Partido ter representação na Câma
ra e não na Assembléia, e pode ter somente 
nas Assembléias Legislativas sem ter na Câ
mara, daí a expressão mais precisa ser "e/ou 
estadual'', 

Este Sr. Presidente, o re_latório, portanto 
favorável ao pleito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer conclui favõ-rave_lmente à ma· 
téria. 

Passa-se à discussâo do projeto, em turno 
único.-

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

a discussão, 
De acordo com o disposto no art. 168 do 

Regimento Interno, não se procederá à vota
ção de proposições nas sessões de segundas 
e sextas-feiras. 

Assim sendo, a matéria sairá da Ordem 
do Dia, a ela retornando na sessão de ama~ 
nhã, quando poderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item2: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA 
N• 10, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter
mos do art. 375, V do Regimento Inter
no.) 

·Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 10, de_ 1990 (n" 
4.352/89, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República que dis
põe sobre a pensão especial devida aos 
ex-combatentes da Segunda Guerra 
Mundial e a seus dependentes ( depen
dendo de parecer). 

Solicito do nobre Senador Francisco Ro
UemQ~_rg_ o parecer da Comissã9 de Assuntos 
Sociais. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Para proferir parecer. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quarenta e cinco anos, um més 
e três dias após o término da Segunda Grande 
Guerra, chega ao Senado, hoje, Projeto de 
Lei da Câmara fi!' 10, de iniciativa do Sr. 
Presidente da RepUblica, dispondo sobre 
pensão especial devida a ex-combatantes da 
Segunda Guerra Mundial e seus dependen
tes. 

Disciplina o art. 53, do ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias,· aO estabelecer 
regras para a substituição das atuais pensões 
do ex-combatente, pela pensão especial, cor-

respondente à pensão militar, aspiração de 
todo ex-combatente, deixada por um zo te
nente das Forças Armadas. 

Ora, o art. 53, da-s Disposições Transitó
rias, da atual Constituição Federal, assegura 
ao-ex-combatente da Segunda Guerra Mun
dial, bem como aos seus herdeiros, pensão 
especial igual à deixada por um zo tenente 
das Força" Armadas. 

A concessão dessa pensão especial virá, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, substituir, pa
ra todos efeitos legais, qualquer outra pensão 
Já cOncedida a ex-combatentes, que eram três 
tipos de pensão e que não satisfazem aos an
seiOs -daqueles que foram expor as suas vidas 
em defesa da democracia nos campos da Itá
lia. 

O presente projeto de lei disciplina o refe
rido dispositívo constitucional e estabelece 
regras para a- substituição das atuais pensões 
de ex-combatentes pela pensão especial e 
vem, assim, preencher uma lacuna e atender 
a uma aspiração. 

Daí por que o nosso parecer é favorável, 
- -ao projeto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro) 
..:... O parecer é favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

De acordo com o disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não se procederá ã vota
ção de proposições nas sessões de segundas 
e sextas-feiras. 

Assim sendo, a matéria sairá da Ordem 
do Dia, a ela retornando na sessão de ama
nhã, quando poderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Antes de submeter ao exame do Plenário 
a terceira e última proposição da Ordem do 
Dia, a Mesa comunica aos Srs. Senadores 
que, às 18 horas e 30 minutos de amanhã, 
na Catedral de Brasma, será oficiada a missa 
pelo descanso eterno da alma do nosso saudo
so companheiro Luiz Viana Filho. Razão por 
que a sessão do Congresso, amanhã, come
çará às 19 horas e 30 minutos, para que todos 
possamos comparecer a esse ato religioso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item3: 

PROJETO DE LEI Dô DF N• 23, DEí" 
!990 

DiSC!JSSão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~23, de !990, de iniciativa 
do Governador do-Distrito Federal, que 
autoriza a desafetação de domínio de 
bem de uso comum do povo, situado no 
SGM/Norte- RA I, dentro dos limites 
territoriais do Distrito Federal, e dá ou
tras providências, tendo , 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 
144, de 1990, da Comissão 

-do Distrito Federal. 
Em discussão o projeto, em turno único. 

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

a discussão. 

De acordo com q disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não se procederá a vota
ção de proposições nas sessões de segundas 
e sextas-feiras. 

Assim sendo, a matéria sairá da Ordem 
do Dia, a ela retornando na sessão de ama
oh~~ quan5!o po?erá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Esgotada a m.itéria constante da Ordem
do Dia. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex• 

O SR. JOSÉ lGNÁCIO FERREIRA 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÁ O DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Os Anais da Casa consignaiãO o pesar 
que V. Ex~ acaba de manifestar, e aqueles 
que como n6s, os mais antigos n~sta ~asa, 
conviveram com o hoje Desembargador José 
Maria Feu Rosa, também particípam deste 
sentimento. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
-Concedo a palavra a V. EX" 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (I'S"DB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, parece-me que n·a sessão 
de quinta-feira V. Ex• determinou que o pra
zo para a entrega da resposta da Sr Ministra 
seria durante o período da sessão de segunda~ 
feira. Acredito eu que esse prazo não seja, 
apenas, até à hora em que será encerrada 
a sessão, ou seja, até às 18 horas, que é o 
perfodo normal. Como hoje nós precisamos 
esclarecer bem os fatos, preciso saber se es
tenderá o período até às 18 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O período da sessão, iniciada às 14 horas 
e 30 minutos, terminará normalmente às 18 
horas e 30 minutos. Até às 18 horas e _30 
minutos a Mesa re'ceberá as informações da 
Sr Ministra. 

~~-o SI!- JUT AfP( MAGALHÃES - Até o 
momento V, Ex~ tem conhecimento de que 
a informação tenha chegado? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não. A Sr~ Ministra me telefonou avisando 
que mandaria as informaçOes ainda nesta ses
são. Mas até o momento, elas não me chega
ram às mãos. Espero que até às 1 S horas 
e 30 minutós, conforme aviSo telefônico de 
S. Ex~. essas informações estejam ·presentes 
e, assim que as receba, eu as enviarei ao no
bre Senador Jamil. Haddad. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ou<ro 
esclarecimento, Sr. Presidente, que eu gosta
ria de ter, diz respeito a várias informaçõeS. 
Temos lido, e ouvimos em vários pronuncia
mentos, que nós, aqui, no Senado, estaría-
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mo~ acabando com o sigilo bancário. No meu 
entendimento, não se tratou em nenhum mo
mento_, deste assunto. A discussão é sobre 
se o que vale é a decisão ·cta Plenário ou a 
decisão da Mesa, de acordo com a nova nor
ma constitucional. 

Também como é- preciso esclarecer bem 
-já vi até notícia de que o Procurador iria 
entrar com ação,junto ao Supremo Tribunal 
Federal, de inconstitucionalidade do pedido, 
por estarmos acabando com o sigilo bancário 
-, eu gostaria que V. Ex•, como Presidente 
desta Casa, desse a posição do Senado de 
que não estamos aqui tratando _de sigilo ban-
cário. -

Era este esclarecimento que eu gostaria de 
ter, se for este o entendimento da Mesa, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ndson Carneiro) 
-Realmente, na última sessão não só recebi 
um telex de S. Ex• o Sr. Procurador-Geia!, 
sabendo da situação em que se encontrava 
o debate, como também indagando da exten~ 
são do que se visava. E pelo telefone, porque 
fui colhido aqui na Mesa, esclarecia S. EX" 
que não se discutia o sigilo báncái-io, porque, 
se discutisse o sigilo bancário, a Ministra teria 
enviado, desde o primeiro momento, as infor
mações, se esse pedido tivesSe sido feito pelÓ 
Plenário e não pela Mesa. 

Portanto, não se discute_o sigilo bancário; 
discute-se é quem pode pedir as informações. 
O pedido, para que essa se concretize e a 
Ministra atenda, terá que s_er_aprovado pela 
Mesa ou pelo Plenário. 

O Plenário era na legislação anterior, na 
Constituição anterior; na Constituição atuaf 
é a Mesa. Tínhamos legitimidade para enca
minhar a S. Ex" o pedido de informações, 
mas - antecipei ao Sr. Procurador-Geral -
que essas informações, na forma do Regi
mento, seriam entregues, tais como recebi
das, ao exame do autor do requerimento, 
o nobre Senador Jamil Haddad. Não seriam 
lidas em Plenário e S. Ex· ficaria depositário 
dessas informações, somente S. EX' 

De modo que acredito que essa notícia, 
que pode ter surgido naquele momento, ter
se-á dissipado com a informação que eu pró
prio, da Mesa, dei ao Procurador-GeraL De
pois disso, passei-lhe um telex, respondendo 
ao dele, informando que ainda não tinha sido 
encerrado o debate, e naquele momento está
vamos exatamente debatendo este assunto. 
Foi tudo quanto ocorreu, dej)ois disso não 
tive nenhuma outra notícia, nem li nenhuma 
outra nota em jornal que anunciasse o p-ropó
sito de S. Ex• 

Realmente, eu estava preocupado com o 
sigilo bancário, mostrei que, no caso, o sigilo 
seria quebrado - se isso é quebrar o sigilo 
bancário -se a maioria do Plenário autori
zasse a remessa das informações. Apenas, 
em vez de ser a maioria, pela Constltuiç-do 
passou a ser a Mesa. Não haveria, portanto, 
nenhuma intetferência com a Lei do Sigilo 
Bancário. 

Não sei se S. Ex' se conformou, mas foi 
este o esclarecimento que lhe prestei. 

O sr. Janiíl ll3ãifad. -.:.:. Piçci a palavra pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cõm a palavra o nobre Senador. 

O SR. JAMIL HAODAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.)_~ Sr, _Presidente, pouco antes do 
encerramento 4a sessão de quinta-feira, pedi 
a V. Ex• providenciasse para que a Ministra 
da Economia tomasse ciência de uma solici
ütçãú qu-e-eu na\,-ia feito, no sentido de que 
as informações 'viessem via disquete do com~ 
putador do Banco Centtãl, que está acoplado 
ao Prodasen, para que transmitisse eletroni
c-c:tmente ao Prodasen e que esses dados fos
sem recebidos num código secreto no meu 
Gabinete. - - - -

Não sei se V. Ex~ tomou alguma provi
dência neSte seritidO, raZ-ãO pela qual levanto 
esta questão, eSperando que V. Ex· possa 
responder. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Creio que tenha a Sr• Ministra tomado 
conhecimento da solicitação de V. Ex• pelo 
n_oticiário ou pelas notas taquigráficas, já que 
todos os órgãos do Executivo acompanham 
o que ocorreno-Legíslativo. Mas a Mesa não 
se sen:üu no dever de _exigir que essas informa" 

_ ções fossem prestadas dessa ou daquela for-
ma. Provavelmente, esta seriam ais fácil, para 
o manuseio de V. Ex• 

Seria muito difícil para a Mesa, toda vez 
que Se p-edir informações, dizer qual é o meio 
pelo qual quer que_essas informações venham 
ao conhecimento do Plenário do Senado Fe
deral. 

-A Mesa-na O transmitiu à Sr• Ministra a 
solicitaçâo de V. EX"; mas como S. Ex~ está 
atenta, estou certo de que, se for possível, 
e se S. Ex· considerar esse o modo mais con
vénlerite e mais-seguro para se manter o sigilo 
bancário, colaborará com o nobre Senador. 
Mas a Mesa não fez eSse apelo à Sr• Ministra; 
apenas acentuou o dever de que, S. Ex~ en
viasse as informações até hoje, ao encerra~ 
mento da sessão. 

OSR.JAMIL HADDAD- Sr. Presidente, 
solicito a V. Ex~ que mande_colocar no meu 
Gabii:tetC-uín Co:fre, para que eu pcii:isa guar
dar, sigilosamente, as informações. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa providenciará neste sentido. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça. 

OSR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi· 
dente, na verdade, o nobre Senador Jamil 
Haddad tem razão. 

h S. Exa depositário das informações, e 
o sigilo bancário permanece, Ni seja, os ele· 
mentes de proteção ao sigilo bancário, todos 
eles permanecem intocáv_eis, sendo que agora 
acresce sumamente a -responsabilidade do Se
nador Jami! Haddad, que fica com esse peso, 

com esse encargo; ou seja, S. Ex'- é respon· 
sável, único e absoluto, pela preservação do 
sigllo bancário. Se houver quebra do ~igilo 
bancário. o Senador Jamil Haddad será res· 
ponsabilizado. Portanto, quero crer que, nes
te momento, todas as precauções, todos os 
cuidados, todos os mecanismos possíveis -
se as informações vierem via computado[, 
por um disquete do Banco Central-, todos 
os mecanismos de proteção ao sigilo devem 
ser postos em prática e ass-egurados pela Me
sa. V. Ex~ aqui mencionou a questão, discu· 
tida nesta Casa, sobre se a decisão era do 
Plenário ou da Mesa. Quero crer que este 
já é um fato consumado, é uma questão jurí
dica e faticamente definida; não há mais ques, 
tão a levantar, embora alguns Senadores in
sistam que as palavras da Ministra, no seu 
aviso, possam suscitar uma jurisprudência di
ferente, uma jurisprudência em contrário, 
quando diz S. Ex• a Ministra: 

.. Tomei conhecimento de que a deci
são da Mesa do Senado, referente ao 
Requerimento de Informações n" 39/90, 
transitou no Plenário desta Casa sem que 
o mesmo se opusesse ao levantamento 
do sigilo bancário." 

Aqui a Ministra afirma que o Senado não 
~e opõe ao levantamento do sigilo bancário, 
quero dizer que o Senado se opõe sim ao 
levantamento, à quebra, ao desrespeito ao 
sigilo bancário, ou seja, o termo que se venha 
a usar:- O sigilo bancário precisa ser preser~ 
vado porque é um direito do cidadão, um 
direito conquistado pela cidadani<!. Se algum 
cidadão for prejudicado pela quebra do sigilQ_ 
bancário, evidentemente que as pessoas res
ponsáveis por isso deverão ser devida e judi
cialmente responsabilizadas. Mas o sigilo 

-bancârio, a proteçâo da cidadania, garantida 
pela Constituição, pela lei tem que ser man
tida, tem que ser assegurada. O que acontece 
agora é que essa responsabilidade não está 
mais nas Ihãos do Presidente do Banco Cen
tral e da Ministra da Economia, Fazenda e 
Planejamento; passa a estar nas mãos do Se
nador Jamil Haddad tãmbém, ele é co-par
tfcipe dessa responsabilidade. 

Por outro lado, parece-me que há também 
uma responsabilidade política por parte do 
Senador Jamil Hadda_d que, evidentemente, 
tendo conhecimento de saques bancátios no 
período anterior a 15 de março, que dttnotem 
na possibilidade de fraude ou de Iet;ão ao 
programa económico do Governo atnivés de 
informações privilegiadas, terá S. Ex• o de
ver, sim, de revelar ao Senado, mesmo que 
o faça em sessão secreta. 

Esta responsabilidade do Senador JamiJ 
Haddad pa<>sa a ser dupla: primeiro, proteger 
os cidadãos comuns contra a quebra do sigilo 
bancário, como detentor das informações. 
Por isso, S. Ex• deve ter_cofre, disquete, códi
go secreto, tudo a que tiver direito deve ter, 
porque est_á co_m esta imensa re.<;ponsabili
dade nas mãos. 

A segunda questão que me parece impor
tante é que, se S. Ex• não trouxer dados que 
possam demonstrar ter havido informação 
privilegiada, pode-se levantar, sobre$. Ex~, 
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a suspeita de que estaria sendo _conive_nte, 
suspeita que eu, particularmente, não levan
taria, mas náo faltarão aqueles que uSarão 
deste argumento. _Se nenhuma revelaÇão, se 
nenhuma denúncia for trazida a esta Casa 
pelo Senador Jamil Haddad, alguns poderão 
levantar a hipótese da conivência de S. Ex' 

Então, é evidente que o Senador também 
tem esta responsabilidade, ou seja, a respon
sabilidade de, em constatando a informação 
privilegiada, notificar, ainda que em sessão 
secreta, a esta Casa, a ocorrência desses casos 
lesivos ao interesse nacional, fruto de fontes 
privilegiadas de informação no sistema ban
cário. 

O que é preciso deixar registrado, o que 
é preciso deixar patenteado, o que é preciso 
deixar t~mpido, Sr. Presidente, é que estaCa
sa não está fazendo o levantamento do sigilo 
bancário, como diz a Ministra, no seu Aviso 
n? 432. O sigilo bancário permanece e é -uma 
instituiçâo, portanto, aindã iiitocável. 

Uma investigação para fins de constatação 
de infonnação privilegiada, da existência ou 
não de informação privilegiada, esta investi
gação não significa, não acarreta o levanta
mento do sigilo bancário, como aqui ale_ga 
a Ministra no seu aviso. 

Da mesma forma que não ocorre quebra 
do sigilo bancário, quandQ a Po\ícia Federal, 
munida de ordem judicial, também tem aces
so às contas bancáiias dós cidadãos, para fa
zer investigações criminaiS. E nem por_ isso, 
Sr. Presidente, se dá o levantamento ou a 
quebra do sigilo bancário, que permanece co
mo uma instituição legal, urna_ instituição da 
lei, intocável e íntangível. 

Quero, portanto, salientar que tUdO O __ q-Ue 
a Ministra diz a respe1to disso, no seu aviso, 
se passa no campo estrito da sua subjetiv"i
dade, nada tem a ver com o mundo dos fatos 
e com o mUndo da lei, com'? mundo Jurí9~CQ. 
O que a Ministra aqui declara fica na esfera 
.íntima da sua motivação pessoal. A Miilisti'a 
diz que "transitou pelo plenário" desta Casa. 
Na verdade, a expressão "transitar'' é uma 
expressão livre, é Uina expre"Ssão gratúita, de 
cunho pessoal da Ministra. 

O que é transitar pelo PieiláriO'? Difêie~tC
mente, seria, tramitar pelo Plenário. Trami· 
tar pelo Plenário, sigilifica indUir na Ordein 
do Dia e colocar em discussão _e votação. 
Depois, entãO, a Mesa passaria a adotar, co
mo postura imanente, como postura origi· 
nária do Plenário desta Cas_a. Não é o ca,so, 
não foi esta a situação que 1 aqui, se estabe:· 
leceu. Transitar pelo plenário é, para.minl, 
urna palavra gratuita, livre e que não define, 
absolutamente, nada. 

S. &' a Ministra - a meu ver - faz uma 
reinterpretação da Constituição e considera 
que, não tendo o Plenário_ se pronunciado 
a respeito, isto significaria uma aprovação 
passiva. Mas, na verdade, é isto o que a Cons
tituição prescreve, Sr. Presidente. A Consti
tuição confere ã Mesa a decisão de enviar 
o requerimento de informações ao Poder 
Executivo. Este é um poder que é conferido, 
constitucionalmente, à Mesa. Mas na ver da· 
de, as decisões da Mesa podem ser passivas 

de recursO ao Plenário. Não tendo havido 
o recurso ao Plen_ário, supõe a Ministra que 
então houve uma espécie de aprovação pas
síva odo requerimento. Mas, esta, então, é 
ã sistemátiCã.-permaJiente: a Mesa decide e 
envia, automaticamente, o requerim-ento de 
inf6iffiaÇôes. 

Portanto, só queremos deixar clara e pa
tenteada esta posição: o aviso da Ministra 
fala em levantamento do sigilo, e_ isso_ .qão 
~stá _se caracterizã.ndo, essa é uma situação 
jurídica que se_configura na visão subjetiva, 
ni esfera íntima, no fórum inteira e estrita
mente íntimo da Sr" Ministra. Nada tem a 
ver com o âmbito da _lei, com o universo da 
Constituição, com o universo do mundo jurí
dicO, umã. V~z o próprio Senador Jamil Had
dad fica como um guardião do sigilo bancário 
dos cidadãos, tendo, inclusive, a responsa· 
bilidade por essa guarda e por esse sigilo. 

Apenas queria fazei' este registro, Sr. Presi
dente, porque me parece que muitas questões 

-fOram discutidas aqui, inClusive a respeito de 
votar ou não em plenário -esse foi o foco, 
o eiXo "central da discussão sem esta Casa 
ter uma posição clara, um posicionamento 
firme, adequado, a respeito dessa expressão, 
que me pareceu a mais descabida no aviso 
ou no ofício enviado pela Ministra, quando 
ela diz que o Plenário do Senado não se opôs 
ao levantamento do. sigito bancário. 

Não! O Plenário do-Senado da República 
se opõe ao levantamento do_ sigilo bancário; 
se op6e sim! porque esse é um direito da 
cidadania. Os cidadãos comuns têm esse di
reito e de deve ser preservado. O que houve 
foi apenas uma divisão dessa responsabili
dade que, agora, fica diy1dida, fica conferida 
também ao Senador Jamil Haddad. 

A-penas este registro que gostaria de fazer, 
para que não houve$se deturpação dos fatos 
nem pela Imprensa, nem futuramente a res
peito do comportamento e do posicionamen
to do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~A Mesa volta a afí.rmar que, em nenhum 
momento, submeteu sua decisão de acolher 

·Q_})arecer da douta Comissão de Constitui
Ção, tustiça e Cídadania ao Plenário do Sena
do. Não _era preciso, ap-enas ãCOlheu a opinião 
da CC?missã~.~~ .Consti~!lii;ão, Justiça e qda
dania e abriu debate~ Não foram postos a 
votos nem a minha decisão nem o parecer 
da Cori:tiSs3:o de ConS.tltUiçaõ; Jl!StiÇa e 'Çida
dania. O que-foí posto a ·votos, na últilha 
sessão, foi a soluç~o_encontrada, que 111arcou 
urn prazO até hOje; e que, na falta de cumpri
mento deste prazo, seria então iniciada a pro
vidéncia jU.Ciicial competente. Foi só isso que 
se votou. O Plenário não foi Chamado para 
votar, nem o PlenáriÕ acolheu os argumen
tos, o pensamento ou as razdes da Sr"- Minis
tra. DiscUtiu-se ~_penas; !Tias o que se Votou 
foi exatamente a conclusão; ela afirmava, 
qUalquer que fosse a sua interpretação, que 
e-nviaria as informações solicitadas. 

Aqueles primeiros títulos, as duas .primei
ras orações passaram despercebidas, não fo
ram votadas, apenas foram comentadas, mas 
o.ão foram examinadas senão para serem criti-

cadas . .Nunca, em nenhum momento, a Mesa 
ou qualquer dos Srs. Senadores afirmou aqui 
que essas informações seriam divulgadas, 
acabaria o sigilo bancário. Mesmo na Consti
tuição anterior, continuaria o sigilo bancário, 
desde que fosse o pedido de informações 
aprovado pela maioria do Senado. Então, foi 
a solução que, pela maioria do Senado, pas
sou a ser pela Mesa Diretora. 

Se havia a possibilidade de quebra do sigilo 
agora, também teria havido antes, na vigên
cia_ da lei. De modo que aqui não se discute 

_se vai quebrar ou não o sigilo bancário; o 
Senado não quebrará o sigilo bancário. O 
que o Senado quer é que se interprete a lei 
anterior, em face da Constituição que mudou 
o processo de pedir informações. Mudou ape
nas o processo de pedir informações, mas 
não atingiu em nada o sigilo bancário. 

Isso mesmo eu disse ao Sr. Procurador
Geral, quandO-S. Ex" nie telefonou. Eu dis_se 
de viy_a vciz-: nãO estamos tocando no sigilo 
bancário~ apenas estamos achando que quem 
tinha a legitimidade para pedir era o Plenário 
do Senado. Agora, essa legitimidade passou 
a ser da Mesa da Câmara, por força de dispo
sitivo constitucional. Mas, as informações 
não serão conhecidas do Plenário, irão direta
mente a quem as pediu, para que examine 
da conveniência Ou não de verificar se alguma 
fraude ocorreu. Apenas isso, se alguma frau
de teria 9ÇQrrido, ·para repetir _o Se!Iador Ro
berto Campos, às normas morais, que tam
bém são importantes, no momento em que 
se estende_a .todos os brasileiros a proibição 
de movimentar os seus créditos, durante de
terminado período. 

O Sr. JamiiHaddad-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESlOE:STE (Nefson Cafneírõ) 
-Conciedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem .. ) -Sr. Presidente, quero deixar bem 
clai:o que não tenho o menor interesse de 
atingir a ·privacidade de ninguém, a não ser 
que haja dolo, mas que fique bem claro tam
bém que quem acabou com o sigilo bancário 
foi o Poverno Federal. A partir do momento 
em que teve ciência do valor da conta-cor
rente, das aplicações no over nos fundos, nas 
cadernetas de todos os cidadãos brasileiros, 

-a_ partir desse momento houv_e uma quebra 
do sigilo bancário. Não é meu interesse,_ repj
to, atingir á privjlcidade, a não ser que eu 
constate o dolo. 

Também quero deixar bem claro, Sr. Presi· 
dente, que, de imediato, se houve saque, nos 
feriados bancários, de grande monta, darei 
os nomes. Porque sacar:_ em feriado bancário 
é dolo. Esse detalhe eu já deixo, de imediato, 
cOlocado perante meus Pares. Outros tipos 
de saques de grande vulto, de determinadas 
peSsoas, como disse o Senador José Fogaça, 
solicitarei uma sessão secreta para comunicar 
ao Senado da República e, a partir daí, estu
darei com a minha equipe de advogados, 
equipe de juristas, o que fazer com essas in
formações. 
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O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. NEY MARANHAO (PRN - PE. 
Pela ordem. Sem revisão do o:rador.)- Sr. 
Presidente há poucos instantes, tive a oportu· 
nidade de falar com a Sr: Ministra; Zélia Car
doso de Mello, e acredito que estas informa
ções já devem estar no Senado Federal, Foi 
o que S. Elr' me informou. 

Complementando a questão levantada pe
lo Senador José Fogaça, com respeito ãs iri
formações que o nobre Senador Jamil Had
dad terá, através desse requerimento de in
formações, devo dizer que, nesse pedido de 
facilidade do Senado da República, para que 
S. Ex' tenha condições de examinar as infor
mações: desde que S. Ex• terá a oportUnidade 
de conhecer as informações bancárias de to
das as pessoas que têm recursos nos bancos, 
deve-se dar também a S. EX• uma segurança 
pessoal, porque, Sr. Presidente, com esse 
problema de seqüestro _que está havendo, S. 
EX', com ínformações tão valiosas - estou 
falando sério - eu, por ·exemplo, que não 
tenho medo de tempo ruim, pediria segu
rança, pois com esse problema, -como eu dis
se, de seqüestro a torto e a direito, é muito 
importante segurança pessoal a S. Ex• 

Era o que queria a dizer, Sr. Presideri.te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiio) 
-A Mesa tomará todas as providências para 
assegurar ao nobre Senador Jamil Haddad, 

. assim que se torne depositário dessas precio
sas informações, dos elementos não só para 
a sua segurança pessoal como também para 
a segurança dessas informações, em ·defesa 
do sigilo bancário que o Senado se esforçará 
por manter. 

O Sr. José lgnácio Ferreira ~Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex~. 

O SR. JOSÉ IGNÀCIO FERREIRA, 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISA O DO ORADOR, 
SERA PUBLICADO POSTE-
RIORMENTE. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa já declarou e reafirma que -porá 
à disposição do Senador Jamil Haddad todos 
os elementos de segurança de que necessitar, 
não só ele pessoalmente -se for o ·caso -
mas também os documentos que espero che
guem até âs 18 horas e 30 minutos. S. Ex' 
será o juiZ da necessidade de um maior ou 
menor número de seguranças para custodiar 
os documentos que vai receber. Mas todas 
as requisições que, com esse objetivo, S. EX' 
endereçar à Presidência Serão imediã:fáinente 
atendidas. 

A Mesa compreende a responsabilidade de 
S. Er- e quer pres.~rvá-la integralmente, certo 
de que, tão logo S. Er. chegue a alguma con
clusão a comunicará à Mesa para que ela de
volva à Sra. Ministra os documentos que rece-

beu, e ficará na dependência de S. Ex• a con
vocação ou não de uma reunião secreta, como 
bem sugere o nobre_ Senador José Fogaça, 
se isto for necessário. 

A Mesa fornecerá todos os recursos e todas 
as medidas reclamadas pelo próprio Senador 
Jamil Haddad, que é aquele que pode imagi
nar ou exigi-las_CQffi ª_in_tensidade e a perma
nência necessárias. 

O SR. _P.RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O PreSidente reafiril!a que até às 18 horas 
e 30 minutos aguardará, em seu Gabinete, 
as informações prometidas e exigídas da Sra. 
Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de·amanhã a seguinte· 

ORDEM IlO DIA 

1 
PROJETO DE LEI DO DF 

N• 31, DE 1990 

(Em Regime de urgência, nos termos do art. 
336. 

c, do Re,gimento Interno) 

Votação, em turno ú_nico_!_ do Projeto de 
Lei do DF n~ 31, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que auto
riza o Poder Executivo a abrir créditos adicio
nais até o limite de quinze bilhões, oitacentos 
e setenta e oitõ milhões, quatrocentos e vinte 
e dois mil cruzeiros e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, proferido em Plenário, favo
rável, com emenda que apresenta. 

2 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 64, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336, 

c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei- dõ Senado n9 64, de 1990, de autoria 
do Senador Mallrfcio Corrêa_, que prorroga 
o prazo de vencimento do registro provisório 
de partidos com representação parlamentar 
federal ou estadual, tendo 

PARECER F A VORÁ VEt, proferido em 
Plenário. - - -

3 

PROJETO DÊ LEI DA CÂMARA 
N• 10. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, 

c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 10, de 1990 (!!~_ 4.352/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, qu dispõe sobre a pensão 
especial devida aos ex-co-mbatentes da Se-

gunda Guerra Mundial e a seus dependentes, 
tendo 

PARECER FA VORÂ VEL, proferido em 
Plenário. 

4 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 199, DE !989 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n• 291. de 1989) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nG 199, de 1989, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que regulamim
ta o§ 29 do art. 171 da Constituição Federal, 
dispondo sobre o tratamento preferencial à 
empresa brasileira de capital nacional e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, so6 n• 167 e !67-A, de 
1990, da Comissão 
-- de Constituição, Justiça e Cidadania-
1~ pronunciamento: sobre o projeto (em fase 
de apreciação terminativa), favorável, nos 
termos de substitutivo qUe oferece; 2? pro
nunciamento: .!!Obre o substitutivo apresenta~ 
do de acordo com o·art. 235, II, c, do Regi
mento_ Interno, favorável, conforme sube
me-nda integral que apresenta. 

5 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 291. DE 1989 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n9 199, de 1989) 

Votação, em turno úníco, 'do Projeto de 
Lei do Senado no 291, de 1989, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que assegura pre
ferência, nas aquisições de ben:::. bu serviços 
pelo poder público, às empresas brasileiras 
de capital nacional, tendo 

PARECER. sob n•I67-A, de !990. da Co· 
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pe-
la prejudicialidade. _ 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n9 21, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que altera 
o Anexo I da Lei n~ 93, de 2 de abril de 
1990, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•• 143. 
de 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n~ 23, de 1990, de inicíativa do 
Governador do Dístrito Federal, que autO-
riza a desafetação de domínio de bem de uso 
comum do povo, situado no SGM/Norte -
RA I, dentro dos limites territoriais do Dis
trito Federal, e da outras providências, tendo 

PARECER FA VORA VEL, sob n"' 144. 
de 1990, da Comíssão 

- do Distrito Federal. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 9, de 1990, de inicia
tiva da Comissão Diretora, que ratifica, nos 
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termos do art. 16 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, o Fundo Espe
cial do Senado Federal, Fundo do Centro 
GráficO do Senado Federal e o Fundo de In
formática e Processamento de Dados do Se
nado Federal. 

9 

Votação, em turno único, do Requerimen
to n9 113, de 1990, de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg, solicitando, nos ter
mos regimentais, a retirada, em caráter defi
nitiVo, do Projeto de Lei do Senado n9 114, 
de 1989, de sua autoria, que institui o ensino 
pago nas instituições federais de ensino supe
rior e dá outras providências. 

10 

Votação, em turno único, do Requerimen
to n9 114, de 1990, de autoria do Senador 
João Calmon~ solicitando, nos termos regi
mentais, a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado n9 316, de 1989, do Senador 
Albano Franco, que estabelece limites per
manentes para a mobilização nacional nos 
casos de elevação dos índices de analfabe
tismo, com os Projetes de Lei do Senado 
nc;~~ 185, 204 e 350, de 1989, respectivamente, 
dos Senadores Mário Maia, Antônio Luiz 
Maya e Wilson Martins, que fixam as dire
trizes e bases para a educação nacional, já 
tramitando em conjunto. 

11 

Votação, em turno único, ao Requerimen
to n~ 121, de 1990, de autoria- do Senador 
Ney Maranhão, solicitando, nos termos r~gi
mentais, a tramitação conjunta dos Proje-tos 
de Lei do Senado n°1 344, de 1989, e 38, de 
1990, de sua autoria, que regulamentam o 
inciso 8~ do art. 23 da Constituição. 

12 

Votação, em primeiro turno, da Prop9sta 
de Emenda à Constituição n" 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redaçáo do inciso 
ll do art. 161 da Constituição Federal. 

13 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 4, de 1989, de 
autoria do Senador Le_opoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, qúe acerescenta um § 
6'"' ao art. 5" do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias. 

14 

Votàção, em primeiro turn<?, da_ Proposta 
de Emenda ã Constituição n" 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucioilal prevendo a cria
ção e definindo_ a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

15 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição no 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi- _ 

tivq_s ao Ato_ das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição F~çleral. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessl1o às 16 horas e 
40 minutos.) 

Retificações 

ATA DA 41' SESSÃO, REALIZADA, 

EM 26 DE ABRIL DE 1990 
(Publicada no DCN 

Seçãoll -de 21.5-90) 

Na publicação feita -no DCN - Seção II 
--à página 1477, 1" coluna, no horário da 
sessão, 

Onde se lê: 
ÀS lO HORAS E30M!NUTOS; ACHAM

SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.
Leia-se: 
As14HORASEJOMJNUTOS,ACHAM

SE PRESENTES ÕS SRS. SENADORES.
Na mesma página e coluna, na presença 

dos Srs. Senadores, 

Onde se lê: 
.. ~--Teotdnio Vilela Filho- Rubens Vilar 

-Albano Franco - ... 

Leia-se: 
... - Teotôniõ Vilela Fiiho - Albano 

Franco- ... 
Na m~sma página e coluna, na presença 

dos Srs. Senadores. 

Onde se lê: 
... - Nelson Carneiro - Itamar Franco 

-Mata-Machado- ... 
Leia-se: 
... -Nelson Carneiro - Mata-Machado 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de 1 P a 
31 de maio de 1990 """"""":' art. __ 269, II, do Regi
mento Interno) 

-Projetos aprovados e enviados à sanção do 
Presidente da República 

-Projeto de Lei da.Câmara n9 79, de 1989 
- (nP2.255/89, na Casa de origem), que institUi 

normas procédimenfais parã os processos que 
espedfica, _perante o Superior Tribunal de 
Justiça e o Supremo Tribunal Federal. 

Sessão: 2-5-90 -
~Projeto de Leida Câmara n97Q, de 1989 

(n9 6.094/85, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera o art,. 
39 da Lei n9 6.849, de 12 de novembro de 
1980, que fixa os -vaiÔres de retribuição da 
categoria funcionai d~ Agente de Vigil~cia, 
e dá outras provjdências. 

Sessão: 8~5-90 
-Projeto de Lei da Câmara n" 91, de 1989 

(n9 188/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que concede 
anistia às pessoas envolvidas nos fatos que 
menciona. 

Sessão: 22-5-90 ... --
-Projeto de Lei da Câmara n9 52, de 1989 

(n• 7.819/86, na Cas-a de origem), de iniciativa 

do Presidente da República, que autoriza a 
doação ao Centro dos Estudantes de Santos, 
com sede em Santos, Estado de São Paulo, 
dos direitos e obrigações relativos ao imóvel 
que menciona. 

Sessão: 22-5-90 
-Projeto de Lei da Câmara n" 64, de 1983 

(n• 1.003/79, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a desapropriação de imóvel no Muni· 
cípio de Jaboatão, Estado de Pernambuco, 
para atender ao deslocamento das familia-s 
que atualmente residem em áreas do Parque 
Histórico Nacional dos Guararapes. 

Sessão: 22-5-90 
-Projeto de Lei da Câmara n~'65, de 1989 

(n• 6.095/85, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre 
a transferência de bens imóveis para o patri
mónio das instituições de ensino superior que 
menciona, e dá outras providências. 

Sessão: 23-5-90 
-Projeto de Lei da Câmara n'' 1, de 1990 

{n"2.278/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da Repúbllca, que cria a Dele
gacia do Ministério da Educação - MEC, 
no Estado do Tocantins, e dá outras provi· 
dências. 

Sessão: 23-5-90 
.:....._Projeto de Lei da Câmara n\' 71, de 1989 

(n"1.770/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera a Lei 
n" 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
dispõe sobre o Código Nacional de Trânsito. 

Sessão: 30-5-90 -

Projetos aprovados e enviados à Câmara 
dos Deputados 

--Projeto de Lei do Senado no 265, de 
1989, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares 
d_e Inquérito. 

Sessão: 3-5-90 (competência terminativa 
de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado no 98, de 1988, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que dá nova redação ao art. 146 da Lei n~ 
1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Sessão: 8-5~90 (competência tÚminativa 
de comissão)_ 

-Projeto de Lei do Senado n~ 290, de 
1989, de al!toria,_ t:fo Senador José Ignácio Fer· 
reiia, que altera o art. 19 da Lei n• 7.320, 
de 11 de junho de 1985, que "dispõe sobre 
a antecipaçã_C? 4e comemorªção de feriados, 
e dá outras providências". 

Sessão: 14·5-90 {conipetência terminativa 
de comissão) 

-_Emenda do Senado ao Projeto de De· 
creto Legislativo n" 59, de 1989_ (n~ 97/89, 
na Câmara-dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Re
g_~:~tar entre 9_ Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da 
Venezuela, assinado em Caracas, em 11 de 
novembro de 1988. 

Sessão: 18-5-90 
-Projeto de Lei do Senado n'"' 114, de 

1~86, de_ autoria _da__Senador Jutahy Maga
lhães, que dispõe sobre o calendário escQlar 
nas zonas rurais, e determina outras provi
dências. 
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Sessão: 18-5-90 (competência terminativa 
de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado n" -108, de 
1989, de autoria do Senador Francisco Ro·
llemberg, que institui o Cadastro Nacional 
delnfrações Penais, e dá outras providências. 

Sessão: 18-5-90 (competência terminativa 
de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado nD 54, de 1988, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre o Ouvidor-Geral, e dá outras 
providências. . _ 

Sessão: -21-5-90 (competência- terminativa 
de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado n" 32, de 1989, 
de autoria do Sena-dor António Luiz Maya, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir 
a Fundação Universidade Federal do Tocan
tins, e dá outras providências. 

Sessão: 21-5-90 (competência terminativa 
de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado nu 235.;- de 
1989, de .autoria do Senador Gomes Carva
lho, que altera dispositivos da Lei n" 5.108, 
de 21 de setembro de 1966, que institui o 
Código Nacional de Trânsito. _ _ 

Sessão: 21-5-90 (competênCia- terminativa 
de comissão) • · 

-Projeto de Lei do Senado n9 307, de 
1989, de autoria do Senador Mendes Canale, 
que altera a redação dos artigos 43, 44, 47, 
54, 77, 81, 83, 87, 93 e acrescenta parágrafo 
ao art. 121 do Decreto-Lei n~ 2.848 de 7 de 
dezembro de 1940, com redação dada pela 
Lei n'' 7.209, de 11 de julho de 1984 (Código 
Penal), os quais dispõem sobre penas restri
tivas de liberdade e interdição de direitos no 
homicídio.-

Sessão: 21-5-90 (competência terminativa 
de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado nu 352, de 
1989, de autoria do Senador Louremberg Nu
nes Rocha, que dispõe sobre a obrigatorie
dade das empresas construtoras que contra
tarem com o serviço público, a admitirem 
estagiários, e dá outras providências. 

Sessão: 21-5-90 (competência terminativa 
de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado n~ 356, de 
1989, de autoria do Senador Pompeu de Sou
sa, que dispõe sobre denúncias de irregula
ridades ou ilegalidades perante o Tribunal 
de Contas da União. - -

Sessão: 21-5-90 (competência iermin"a-tiva 
de comissão) 

-:-Projeto de Lei do Senado n~ 36, de 1990, 
de autoria do Senador Cid Sabóia de Carva
lho, que dispõe sobre admissão e demissão 
de servidores públicos em período eleitoral, 
e dá outras providências. 

Sessão: 24-5-90 
-Projeto de Lei do Senado nç 193, de 

1989, de autoria do Senador Ronan Tito, que 
dispõe sobre _o Estatuto da Criança e do Ado
lescente, e dá outras providências. 

Sessão: 25·5-90 
-Projeto de Lei do Senado n~ 262, de 

1989, de autoria do Senador MauríciO Cor· 
rêa, que dispõe sobre o exercício dos direitos 
culturais, os incentivos à cultura, a proteção 
à cultura brasileira, e dá outras providências. 
i 

--Sessão: -28-5-~0""(co_rll-petêncià terminativa 
de comissão) 

....,.Projeto de Lei do SenadO -nu 274, de 
1989, de autOiía do Senador Gerson Camata, 
que autoríza o Poder Executivo a criar a Es
oolã: Técnica Federal de Cachoeiro de !tape
mirim, no Estado dq Espírito_ Santo. 

Sessão: 28-5-90 (competência terminatiVa 
de comissão) 

-=Projeto de Lei do Senado_ n" 304, de 
1989, de aJJ.t91ia do .S.enaâor Nelson Carnei
ro, que institui o Dia Nacional de Formação 
Profissional, e dá o"utras providêncicis. 

_Sessão: 28~5~90 (competência terminatiVa 
de comissão) 

-Projeto- de Lei do Senado nu 312, de 
1989, de autoria do Senador Itamar Franco, 
que dispõe sobre a ernissãó de uma série espe
cial_de .seJas_ postais comemorativa do cente
nário de fundação do Instituto Granbery, de 
Juiz de Fora. 

Sessão.:-2&-0-90 (competência terrriitiãtiVa 
de comissão ) _ 
~Projeto ~e Lei do Senado n9 J53; de 

1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que estabelece os feriados nacionais, 
e dá outras providências. _. _ _ 

Sessão: 28-5-90 (competência terminativa 
de comissão) 

-ProjetO de Lei do Senado n6 368, de 
1989, de autoria do Senador Odacir Soares, 
que autoriza -o Poder Executivo a criar a Es· 
cola Técnica Federal de Pimenta Bueno, no 
Estado de Rondônia. 

Sessão: 28-5-90 (conipetência terminativa 
de comissã-o) 

-Projeto cre· Lei- do SenadO n" 387, de 
1989, de autoria da Senadora Alacoque Be
zerra, ·que dispõe sobre a merenda escolar, 
e.dá outras providências. 

Sessão: 28-5-90- (competência terminativa 
de comissão) - -

-Projeto de Lei do- Senado n9 415, de 
1989, de autoria do Senador Antônio Luiz 
Maya, que autoriza o Poder Executivo a criar 
umaescoJaagrotécnica federal no Município 
de Porto Nacional, no Estado do Tocantins, 
e dá outras providências. 

-Sessão: 28~5-90 (competência terininativa 
de comissão) __ 

-Projeto de Lei do Senado n? 30, de 1990, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação 
dos vencimentos, salários, soldos, gratifica
ções, vantagens, adicióriais, verbas de repre
sentação, comissões,jetons, ajudas de custos, 
diárias, acréscimos pecuniárias, remunera
ções e toda e qualquer forma de retribuição 
pecuniária, na administração- pública direta, 
indireta, inclusive a supervisionada e a vincu· 
lada, ou fundacional, dos poderes federais, 
e no Ministério Público da União. 

Sessão: 30-5'90. 

Projetas aprovados e enviados à sanção do 
Governador <lo Distri_to Federal 

...:..projeto de Lei do DF n~ 22, de 1990, 
de iniciativa do Óoverriadár do Distrito Fede· 
ral, que autoriza -o Poder Exec!ltivo a abrir 
ao Orçamento do D-Istrito Federal crédito su
plementar até o limite de um bll!tão, trezen-

tos e sessenta e nOve- milhões de cruzeiros, 
para os fins que especifica. 

Sessão: 2-5-90 
-Projeto-di Lei do-DF n" 65, _de 1989, 

de iniciativa da Comissão do Distrito Federal 
(apresentado por sugestão do oepuiaêio Au
gusto Carvalho), que dispõe sobre a utiliza· 
ção de cursos d'água na área do Distrito FedeM 
ral por empresas industriais e agroindustriais. 

Sessão: 3-5-90 
-Projeto de Lei do DF n~ 10, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre o aproveitamento, no 
Distrito Federal, de servidores requisitados, 
e dá outras providências. 

Sessão: 8~5-90 
-Projeto de Lei do DF 0 6 9, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distríto Feáe
ral, que altera dispositivos das Leis n~' 13 
e 14, de 30 'de dezembro de 1988 e dá outras 
providências. --

Sessão: 8'-'-90 
-Projeto de Lei do DF n'! 13, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre a alteração da tabela 
de pessoal da Fundação Zoobotânica do Dis
trito Federal, e dá outras providências. 

Sessão: 8-5M90 
-Projeto de Lei do DF n\' 16, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que cria o Centro Interescolar de Línguas 
de Sobradinho, na Fundação Educacional do 
Distrito Federal, e .dá outras providências. 

Sessão: 8-5-90 
-Projeto de Lei do DF n6 4·, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que transforma a Escola Classe Granja 
das Oliveiras em Centro de Ensino de 1°Grau 
Gtanja das Ofiveiiãs, da Fundação Educa
cional do Distrito Federal, e dá outras provi· 
dêricias. , 

Sessão: 9-5-90 
-Projeto d-e U:i do DF n\' 5, de 1990, 

de iniciativa do Gov_ernador do Distrito Fede
ral, que cria as Escolas Classes e o Centro 
de Ensino que menciona na Fundação Educa· 
cional do Distrito Federal, e dá outras provi
dências. 

Sessão: 8-5-90 
-Projeto de Lei do DF n? 18, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre reorganização adminis· 
trativa na Fundação Educacional do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

Sessão: 9-5-90 
-Projeto de Lei do DF n9 15, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que altera dispositivos da Lei no 66, de 
18 de dezembro de 1989, e dá outra!:! provi
dências. 

Sessão: 24-5-90 
-Projeto de Lei do DF n~ 26, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre a percepçao -de comple· 
mentação pecuniária pelos servidores que 
menciona, e dá outras providênCias. 

Sessão: 24-5-90. _ 
Projetas aprovados e enviados à promul

gação 
-Projeto de Decreto Legislativo n9 56, 

de 1989 (n' 53/89, na Câmara dos Deputa-
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dos), que aprova õ- texto da Convenção D9 

139, de Organização Internacional do TrabaM 
lho- OIT, sobre a Prevenção e o CoiitrOle 
de Riscos Profissionais causados pelas Sub~
tânci3.s Ou Agentes Cancerígenos. 

Sessão: 2-5-90 
-Projeto de Decreto.Legislativo n? 68, 

de 1989 (n'! 11/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo Comer
ciai entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o GOVerno dO Reino Hachemita 
da Jordânia, subscrito em Amã, em 15 de 
junho de 1989. 

Sessão: 2-5-90 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 23, 

de 1986 (n" 121/86, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo sobre 
Sanidade Animal em Áreas de Fronteiras, 
celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República 
da Colômbia, a 16 de julho de 1985. 

Sessão: 17~5-90 
-Projeto de Decreto Legislativo n9 9, de 

1988 (n" 10/88, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Básico entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Programa de Alimentos da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agri
cultura- FAO, referente à Ajuda do Pro

. grama Mundial de Alimentos, celebrado em 
Brasfiia, a 2 de fevereiro-de 1987. 

Sessão: 17-5-90 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 60, 

de 1989 (n~ 60/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo de Coo
peração Científica, Técnica e Tecnológica en
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da RepUblica de Cuba, 
celebrado em Havana, 18 de março de 1987. 

Sessão: 17-5-90 
-Projeto de Decreto Legislativo nP 63, 

de 1989 (n• 123/89, na Câmára dos Deputa
dos), qoe ratifica o Fundo Rotativo da Câma
ra d_os Deputados, e dá outras providências._ 

Sessão: 17-5-90 
-Projeto de Decreto Legislativo n" 65, 

de 1989 (n~ 111/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Convénio Básico 
de Cooperação Técnica, Científica e Tecno
lógica, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e O- Governo do 
Reino da Espanha, em Madrid, 13 de abril 
de 1989. 

Sessão: 22-5-90 
-Projeto de ResoluçãO n9 18, de 1990, 

de autoria do Senador Marco Maciel, que 
modifica o§ 79 do art. 65 dO Reginiento Inter
no. 

Sessão: 30-5-90 

Projeto aprovado e enviado à sanção do go· 
vernador -de Ror~ma 

-Projeto de Lei do Senado n~47, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Estado de 
Roraima, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir créditos adicionais até o limite de Cr$ 
5~800.000~000,00 (cinco bilhões e oitocentos 
milhões de cruzeiros). 

Sessão: 24-5-90 

Projetos aprovados e enviados à Comissã<l 
Diretora (art. 98, V, do Regimento Interno.) 

-Projeto de Lei do DF n~' 19, de 1990, 
de_iniciativa d_o Governador do Distrito Fede
ral, que Cria o Distrito de Limpeza de Ceilân· 
dia, na estrutura administrativa do Serviço 
Autdnom_o de_ Limpeza Urbana, e dá outras 
providências. 

Sessão: 9-5-90 
-Projeto de Leí do DF n' 75, de 1989, 

de iniciativa da Comissão do DiStrito Federal 
(apresentado por sugestão do Deputado Ge
r~ldo Campos), que veda construção em Bra
sílüt, nos locais e nas condições que men
ciona. 

Sessão: 22·5-90 
-Projeto de Lei do DF n'' 20, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que intrQduz alterações na Lei n~ 7, de 
29 de dezembro de 1988, e dá outras provi· 
Ó/!_ll_ClaL 

Sessão: 22-5-90 
-Projeto de Lei do Senado no 249, de 

1989, de_ autoria do Senador Luiz Viana Fi· 
lho, que altera, atualiza e consolida a Lei 
n'' 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que 
regula os direitos autorais. 

Sessão: 22-5-90 
-Projeto, de Lei do Senado no !90, de 

1989, de autoria do Senador Fernando Hen
rique Cardoso, que dispõe sobre a venda e 
revenda de comhustíveJs de petróleo, álcool 
carburante e outros combustíveis dtúivados 
de matérias-primas renováveis. 

Sessão: 22-5-90 
-Emenda do Senado ao Projeto de De

creto Legislativo nP 61, de 1989 (n~ 161186, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Mútua entre 
os Governos da República Federativa doBra
sil e dos Estados Unidos da América para 
a Redução da Demanda, Prevenção do Uso 
1ndevido e Combate à Produção e ao Tráfico 
de Drogas, asSiriado-e-m Brasília, 3 de setem· 
bro de 1966. 

Sessão: 22-5-90 
-Projeto de Lei da Câmara n<? 42, de 1989 

(n9 3.598189, na Casa de origem), que dispõe 
sobre os feriados de 12 de outubro e de 2 
de novembro. 

-Sessão: 30,5-90 
- Projeto_de Lei_da Câmara n9 60, de 1989 

(n9 3.049/89·; na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera a Lei 
n~ 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
dtspóe sobre o Código Nacional de Trânsito. 

Sessão: 30-5-90 

Projeto arquivado nos termos do art. 254 
do Regimento Interno 

-Projeto de Decreto Legíslatívo n" 22, 
de 1988, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que susta o Decreto n~ 
96.814'- de:_28 d~ set~mb_r_o _de 1988, que 
"tranSf6rma a Secretaria-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional em Secretaria de As
sessoramento da Defesa Nacional ~ SA· 
DEN/PR, e dá outras providências". 

Sessão: 7-5·90 

Vetos mantidos pelo Senado Federal 
-Veto total aposto ao Projeto de Lei do 

DF n~ 31, de 1989, que dispõe sobre a aliena
ção de imóveis residenciais do Distríto Fede
ral e a utilização dos recursos dela oriundos. 

Sessão: 22-5-90 
-Veto parcial aposto ao Projeto de Lei 

do DF n~ II, de 1990, que altera dispositivos 
d~ lei que menciona, e dá outras providên
cias. 

Sessão": 22-.5~-90 

Decreto Legislativo promulgado pelo Presi
dente do Senado Federal 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 24, 
de 1989 (n" 160/86, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto't!la Convenção Desti
nada a Evitar a Dupla Tributação e.Prevenir 
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos so
bre a Renda, celebrada entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Socialista da Tchecoslováquía, 
em Brasília, a 26 de agosto de 1986, bem 
como o Protocolo que a integra. 

Sessão: 17-5-90 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de 
autoridades 

-Mensagem nP 246, de 1989 (n? 664/89, 
na origem), de 18 de outubro de 1989, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub· 
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Luiz Villarinho Pedroso, Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita, 
para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da 
Iemen. 

Sessão:22-5K90 (extraordinária) 
-Mensagem n• 273, de 1989 (n" 729/89, 

na origem), de 31 de outubro de 1989, pela 
qual o Senhor Presidente da RepUblica sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Octávio Rainho da Silva Neves, Em
balxador do Brasil junto à República da ín
dia, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
das Maldivas. 

Sessão: 22-5~90 (extrao!-dináriS.) 
-Mensagem n• 290, de 1989 (n• 765/89, 

na origem), de 13 de novembro de 1989, pela 
qual o Senhor .Presidente da RepUblica sub· 
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Lindolfo Leopoldo Collor, Embaixa
dor do Brasil junto â República do Senegal, 
para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Islâ
mica da Mauritânia. 

Sessão: 22-5-90 (exir3.o!dillá!fa} 
-Mensagem n• 103, de 1990 (n• 383/90, 

na origem), de 19 de abril de 1990, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Doutor 
José Gilton Pinto Garcia, para exercer o car
go de Governador do Estado do Amapá. 

Sessão: 22-5-90 (extraordinária) 
-Mensagem n• 107, de 1990 (n• 394/90, 

na origem), de 27 de abril de 1990, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Doutor 
Carlos Mário da Silva Velloso, Ministro do 
Superior Tribunal d~ Justiça, para- exercer 
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o cargo de Ministro do SupremO Tribunal -Projet() de Lei do DF n~_ 3, de 1990, 
Federal na vaga decorrente da exoneração, de inicüitíVa do Governador dÕ Distrito Fede-
a pedido, do Ministro Francisco Rezek. ral, que desafeta áreas públicas. 

Sessão: 22-5-90 (extraordinária) · ·Sessão: 2-5-90. -
-Mensagem n" 111, de 1990 (n~ 399/90, -Projeto de Lei do DF n~ 6, de 1990, 

na origem), de 2 de maio de 1990, pela qual de iniciativa do Governador do Distrito Fede-
o Senhor Presidente da RepúbHca submete ral, que autoriza a: desafetação de bem de 
à deliberação do Senado a escolha do Doutor uso comum do povo, dentro dos limites terri-
Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, Mi- to riais do Distrito" Federal. 
nistro Togado do Tribunal Superior do Tra- Sessão: 2-5-90.-
balho, para exercer o cargo de Ministro do -Projeto de Lei do Senado no 8, de 1990, 
Supremo Tribunal Federal na vaga decorren- de autoria do Senador Louremberg Nunes 
te da aposentadoria do Ministro Carlos Ma- Rocha, que estabelece tratamento jurídico 
deira. diferenciado, simplificado e favorecido, nos 

Sessão: 22-5-90 (extraordinária) cainpos administrativo, tributário, previden-
-Mensagem no 115, de 1990 (no 407/90, ciário, creditfcio e de desenvolvimento em-

na origem), de 3 de maio de 1990, pela qual presaria! para as microempresas e empresas 
o Senhor Presidente da República submete de pequeno porte, cria o Fundo de Desenvol-
à deliberação do Senado a escolha do Doutor vimeiito Empresarial, e dá outras proVídên-
Oiavo Drummond, para exercer o cargo de cias. · 
Ministrá do Tribunal de Contas da União, Sessão: 9-5-90. 
em vaga decorrente da aposentadoria do Mi- -Proje.to de Resolução n" 17, de 1990, 
nistro Alberto Hoffmann. de autoria do Senador Marco Maciel, que 

Sessão: 22-5-90 (extraordináría) modifica o§ 7~ do art. 65 do Regimento Inter-
- Mensagem n~ 118, de 1990 (n9 417/90, iiO. 

na origem), de 16 de maio de 1990, pela qual Sessão: 31-5-90. 
o Senhor Presidente da República submete -Projeto de Decreto Legislativo n9 10, 
à deliberação do Senado a escolha do Doutor de 1990 (0. 6 148(89, na Câmara dos Deputa-
Hennínio Mendes Cavaleiro, para compor dos), que aprova o ato que renova a conces-
o TriEiunal SUperior do Trabalho, na vaga Sá(). à _Rádio Heróis do lenipapo Ltda., para 
destinada a Suplente de Ministro ClaSSista eXPlorar serviço de radiodifusão sonora, em 
Temporário, representante dos· empregado- onda média, na cidade de Campo Maior, Es-
res, no triênio de 1990 a 1993. tado do Piauí. 

Sessão: 23-5-90 (extraordinária) Sessão: 3U~5-"90. 
-Mensagem n~ 119, de 1990 (n? 418/90, _:Projeto de Decreto Legislativo n" 11, 

na origem), de 16 de maio de 1990, pela qual de 1990 (n~ 149/89, na Câmara dos Deputa-
o Senhor Presidente da República submete dos), que aprova o ato de renovação de coo-
à deliberação do Senado a recondução do cessão outorgada à Rede ):.ldorado de Rádio· 
Doutor José Carlos da Fonseca, para compor Ltda., p~ua explorar serviço de radiodifusão 
o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga sonora em onda média, na cidade de Eldo-
destinada a Ministro Classista TemPorário, rado, Estado do Mato Grosso do Sul. 
representante dos empregadores, para o triê- Sessão: 30-.5-90. " · 
nio de 1990 a 1993, decorrente do término ....:. Projeto de Decreto Legislativo no 12, 
de sua investidura, em 18 de junho de 1990. de 1990 (n~ 154/89, na Câmara dos Deputa-

Sessão: 23-5-90 (extraordinária) · - dos), que aprova o ato que outorga concessão 
-Mensagem n~ 120, de 1990 (n~ 419/90, à SPC-Sist~rpa Paranaíba de Çomunicaçõ.es 

na origem), de 16 de maio de 1990, pela qual Ltda., para exploração de sons e imagens (te-
o Senhor Presidente da República submete levisão), na cidade de Itumbiara, Estado de 
à deliberação do Senado a recondução do GoiáS. 
Doutor Fernando Vilar, para compor o Tri- Sessão: 30-5-90. _-· · 
bunal Superior do Trabalho, na vaga desti- - Pro1'eto de Decreto Legislativo n" 13, 
nada a Ministro Classista Temporário, repre- de 1990 n" 117/89~ na Câmara dos Deputa-
sentante dos trabalhadores, para o triênio de dos), que aprova o ato que renova a conces-
1990 a 1993, decorrente do término de sua sáo outorgada à Rádio Gaurama Ltda., para 
investidura. explorar serviço de radiodifusão sonora em 

Sessão: 23-5~0 (eXtraOid'iri.~ária) onda média, na cidade de Gaurama, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Projetos retirados pelo autor e arquivados Sessão: 30-5-90. 
nos termos do art. 256 do Regimento Interno -Projeto de Decreto Legislativo n" 14, 

_ de 1990 (n~ 121/89, na Câmara dos Deputa-
-Projeto de Resolução n~ 14, de 1990, dos), que aprova o ato que renova a conces-

de autoria do Senador Alexandre Costa e são outorgada à Rádio Cultura de Várzea 
outros Senhores Senadores, que autoriza a Alegre Ltda., para explorar serviço de radio-
instalaçãonasdependênciasdoSenadoFede- difusão sonora em onda média, na cidade 
ral de gabinete do Vice-Presidente da Repú- de Várzea Alegre, Estado do Ceará. 
blica, e dá outras providências. Sessão: 30-5-90. -

Sessão: 2-5-90. - -Projeto de Decreto LegislativO n~ 15, 
-Projeto de Lei do DF n" 2, de 1990, de 1990 (n~ 118/89, na Câmara dos Deputa-

de iniciativa do Governador do Distrito Fede- dos), que aprova o ato que renova a conces-
ral, que desafeta área. pública. sáo outorgada à Rádio Princesa do Vale Lt-

Sessão: 2-5-90. da, para explorar serviço de radiodifusão so-

nora na cidade de Açu, Estado do Rio Gran
de do Norte. 

Sessão: 30-5-90., 
--:Projeto de Decreto Legislativo n~ 16, 

de 1990 (n9 126/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão 
à_ Rádio e Televis~9 Imagem Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 15 anos, sem direito 
de_exclusividade, s,erviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Para
navaí, Estado do Paraná. 

Sessão: 30-5-90. 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 17, 

de 1990 (no 137/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova_()_~to que outorga permissá9 
à Rádio Cidade FM de Lauro Müller Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de Lauro Müller, Estado de Santa 
Catarina. · -

Sessão: 30-5-90~ 

-Projeto de Decreto Legislativo n? 18, 
de 1990 (n" 142/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão 
àSISFRAN -Sistema da Comunicação Alto 
São Francisco Ltda., para explorar, pelo pra
zo de 10 anos, sem direito de excfusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Pompeu, Estado de 
Minas Gerais. 

Sessão: 30-5-90. 
-Projeto de Decreto Legislativo n9 19, 

de 1990 (n".l44/89, na C<Jmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão 
à Telecomunicações Carripos Dourados Lt
da., para explorar serviço de radiodifusão so
nora, na cidade de Cascavel, Estado do Pa
raná. 

Sessão: 30-5-90. 
-Projeto de Decreto Legislativo n? 20, 

de 1990 (n" 158/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão 
à Televisão Capital de Fortaleza 'Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade d.e Fortaleza., 
Estado do Ceará. 

Sessão: 30-5~90. 
-Projeto de Decreto Legislativo nY 21, 

de 1990 (n" 160/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga a permis
são à Rádio FM Itabaiana Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 anos, sem direito de 
.exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüéncía modulada, na cidade de !ta
baiana, Estado de Sergipe. 
-·Sessão: 30-5-90. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 22, 
de 1990 (n~' 165/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são outorgad~. à Televisão Uruguaiana Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens (televisão) na cidade de Uruguaia
na, Estado do Rio Grande da Sul. 

Sessão:- 30-5-90. 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 23, 

de 1990 (n" 145/89, na Câmara dos DepUta
dos), que aprova o ato que outorga permissão 
à Melodia-Sistema Capelinhense de Radiodi

. fusão Ltda., para explorar serviço de radiodi-
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fusão sonora na cidade de Capelinha, Estado 
de Minas Gerais. 

Sessão: 30-SM90. 
, -Projeto de Decreto Legislativo nu 24, 
de 1990 (n" 153/89, na Câmara dos DeputaM 
dos), que aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda., para ex
plorar. pelo prazo de lO anos, sem direito 
de excJusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Jeremoa
bo, Estado da Bahia. 

Sessão: 30-5-90. 
- Pwjeto de Decreto Legislativo n·• 25, 

de 1990 (n" 152/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão 
à FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüênda modulada, na cidade de 
Piraí, Estado do Rio de Janeiro. 

Sessão: 30-5-90. 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 26, 

de 1990 (n" 159/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Vitóría de Batalha Ltda., para explo· 
rar serviço de radiodifusão sonora, na cidade 
de Batalha, Estado do Piauí. 

Sessão: 30-5-90. 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 27, 
de 1990 (n" 151189, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão 
à Televisão Planalto Ltda., para exploração 
de sons e imagens (televisão), na cidade de 
Porangatu, Estado de Goiás. 

Sessão: 30-5-90. 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 28, 

de 1990 (n'' 146/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissã~ 
à Rede Gerais de Comunicação Ltda., para 
explorar. pelo prazo de 10 anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de 
Coromandel, Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 30-5-90. 
-Projeto de Decreto Legislativo n" 29, 

de 1990 (n" 155/89, na Cámara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Rainha de Comunicação Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão_ sonora 
em freqüência modulada, na cida_de de Cam
pina Grande, Estado da Parafba. 

Sessão: 30-5~90. 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 30, 

de 1990 (n'' 156/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outofga permissão 
à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüéncia modulada, na cidade de Cara
zinho, Estado dO Rio Grande do Sul. 
Sessão:30-5-90. 

Pareceres aprovados 

-Parecer n" 78, de 1990, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, concluin- _ 
do pelo indeferimento do Ofício s/n", de 1988, 

do ·s.upremo Tribunal Federal, solicitando a 
prévia licença a que alude o § 1" do art. 53 
da Constituição Federal, pa~a dar prossegui
mento ou não ao Inquérito n" 385-9, indi
ciando o Senador Olavo Pires. 

Sessão: 22-5-90. 
-Parecer n" 79, de .1990, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, concluin
do pelo arquivamento do Ofício n" S/3, de 
1989, do _$_upremo Tribunal Federal, solici
tando licença prévia. a fim de que se possa 
instaurar processo contra o Senador Carlos 
Alberto Dc'Carli, nos termos da queixa-cri
me oferecida pela Deputada Elizabeth Azize. 

Sessão: 22-5-90. 

Requerimentos aprovados 

-Requerimento n" 4, de 1990, de autoria 
do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, 
nos termos regimentais, que o Senado Fede
ral expresse, junto ao Governo da África do 
Sul, votos de congratulações pela libertação 
d(iiídcr Nelson Mandela e pelas rnedidas ado
tadas visando à progressiva eliminação do 
apartheid. 

Sessão: 2-5-90~ 
-Requerimento n" 5, de 1990, de autoria 

do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, 
nos termos regimentais, que o Senado Fede
ral, pelo voto de aplauso, expresse, através 
das Embaixadas da Polônia, da Tchecoslo
váquia, da Roménia e da República Demo
crática Alemã, acreditadas no Brasil, o rego
zijo pela democratização de seus regimes po· 
líticos, e pela decisão de convocar eleições 
gerais, pelo _su(rágio universal e que sejam 
apresentadas congratulações ao Governo da 
União S.oviética pela decisão de eliminar o 
monopólio político do Partido Comunista. 

Sessão: 2~5-90. ~ 

-Requerimento n"' 9, de 1990, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, solicitando, 
nos 'iermOs regimentais, a inserção em ata 
de um voto de censura à invasão do Panamá 
por cODtlrigentes das Forças Armadas norte
americanas. 

Sessão: 2-5-90. 
- Requefinlento n~48, de 1990, de autoria 

do Senador Humberto Lucena, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição nos 
Anais do Senado dos editoriais do O Estado 
de S. Paulo, publicados em 20 de março do 
corrente ano, intitulados "A Destruição da 
Ordem Jurídica'', ''A Face Real do Brasil 
Novo" e "O Caos Económico". 

Sessão: 9-5-90. 
-Requerimento n" 70, de 1990, de autoria 

do Senador Odacir Soares, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado, da matéría publicada na revista 
Veja, de 18 de abril do corrente ano,•sob 
o título "Carta ao Leitor- Prova de Vítali~ 

-da de da Democracia·:. 
Sessão: 9-5-90. 
-Requerimento n" 75, de 1990, de autoria 

do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado, do_ discurso pronunciado 

pelo Deputado Ibsen Pinheiro Líder do 
PMDB na Câmara dos Deputados no dia 
18 de abril do corrente ano. ' 

Sessão: 9-5~90. -

-Requerimento n" 91, de 1990, de autoria 
do Senador Carlos Patrocínio, solicitando, 
nos termos regimentais, a tramitação conjun
ta dos Projetas de Lei do Senado n~' 26, de 
1988 e 57, de 198_9_, dos Senadores Edison 
Lobão e Carlos Alberto, respectivamente, 
que normatizam as compras governamentais 
junto às indústrias de pequeno porte. 

Sessão: 22-5-90 

Projetos arquivados definitivamente nos 
termos do § J<> do artigo 101 do Regimento 
Interno 

- Projeto de Lei do Senado no 139, de 
1989, de autoria do Senador Hugo Napoleão, 
que dispõe sobre a realização de eleições pré
vias no âmbito dos partidos políticos. 

Sessão: 7-5~90 (competência terminativa 
de comissão) · 

-Projeto de Lei do Senado n~ 367, de 
1989, de autoria do Senador Moisés Abrão, 
que dispõe sobre eleições para prefeitos, více
prefeitos e vereadores dos novos municípios 
ctiados pelas Constituíções Estaduais. 

Sessão: 14-5-90 (cOmpetência terminativa 
de comissão) 

Projetas rejeitados e encaminhados ao ar
quivo 

- Projeto de Lei do Senado n~ 188, de 
1989, de autoria do S_enador António Luiz 
Maya, que dispõe sobre a realização de levan
tamentos pericíaiS eni acidentes de trânsito, 
causa·dos por veículo automotor. 

Sessão: 3-5-90 (Competência terminativa 
de Comissão) 

-Projeto de: Lei do Senado n" 10, de 1987, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que 
altera a Lei n~ 6.045, de 16 de maio de 1974, 
e dá outras providências. 

Sessão: 21-5-90 (Competência terminativa 
de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado n9 76, de 1989, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos 
os cursos jurídicos do País, na disciplina Di· 
reitos Humanos Fundamentais. 

Sessão; 28-5~90 (Competência terminativa 
de comissão) · 

-Projeto de Lei do DF n9 19, de 1989, 
de autoria do Senador Pompeu de Sousa, que 
estabelece a eleiçao direta dos administra
dores regionais no Distrito Federal, fixa suas 
atiibüições, e dá outras providências. 

Sessão: 30-S-90 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n9 24/90. 
Contratada: Dal Pont & Teixeira Ltda. 

(Alfa- SistemaS contra incêndio) 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prestação de serviços de manuten

çáo e revisão de 458 (quatrocentos e cinqüen
ta e oito) extintores de incêndio instalados 
em todo o complexo ~o Senado Federal, in: 
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clusive nas residências oficiais dos Senadores 
e do Presidente do Senado. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho 
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa 
3490-3946/0. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 0039113, de 29-3-90. 

Valor Contratual: Estiruado em Cr$ 
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzei
ros). 

Vigência: 7-6-90 a 31-12-90. 

Signatários: Pelo Senado Federal~ Dr. José 
Passos Pórto. Pela Contratada: Valdecy de 
Deus Pinto. 

Amaury Gonçalves Martins, Diretor da 
Subsecretaria de Administração de Material 
e Patrimônio. 
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ANO XLV- N'67 QUARTA-F]<;IRA, 13 DE JlJNHO DE 1990 BRASfuA-DF 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 73• SESSÁO, EM 12 DE 
JUNHO DE 1990 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de Projetas 

-Projeto de Lei do Senado no 66/90, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que acrescenta parágrafo so ao artigo 6°, 
áa Lei n9 8.025, de 12 de abri! de 1990. 

-Projeto de Lei do Senado no 67/90, 
de autoria do Senador Alufzio Bezerra, 
que altera os limites do Parque Nacional 
áa Serra do Divisor, criado pelo Decreto 
n' 97.839, de 16 de junho de 1989. 

1.2.2-- Discursos do Expediente 

SENADOR MÁRIO-MAIA- Con
clusão da BR·364. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG- Emenda -oferecida por S. E:x• 
à Medida Provisória n9 191. de 1990, per
mitindo a utilização de cruzados novos 
retidos no Banco Centrar para redUzir ou 
quitar o saldo devedor do mutuário _do 
Sistema Financeiro da Habitação.-

SENADOR POMPEU DE SOUSA
Repressão policial a manifestação grevis
ta promovida pelo Sindicato dos Servi
dores Públicos-Siildisep, em Brasflia. 

SENADOR ÁUREO MELLO- Pro
testo do Centro da Indú.stria do Estado 
do Amazonas contra decisão do Confai 
sobre taxação de produtos manufatura
dos. 

SENADOR DIVALDO SURUAGY 
-Lançamento do "projeto Pau-brasil". 

SUMÁRIO 
SENADOR JUTAHY MAGA· 

LHÃES - Política salarial proposta pela 
Câmara dos Deputados. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Profeta de Lei do DF n~ 31. de 1990, · 

de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir créditos adicionais até o limite de 
quinze bilhões, oitocentos e setenta e oito 
milhões, quatrocentos e vinte e dois mil 
cruzeiros, e dá outras providências. Vota
ção adiada por falta de quoru~. 

Projeto de Lei do Senado o9 64, de 
1990, de autoria do Senador Maurício 
Corrêa, que prorroga o prazo de venci· 
menta do registro provisório de partidos 
com representação parlamentar federal 
ou estaduaL Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de--Lei da Câmara n~ 10, de 
1990 (n' 4.352/89, na Casa de origem), 
de iniciatívã-do Presidente da República, 
que dispõe sobre a pensão especial devida 
aos ex-combatentes da Segunda Gueua 
Mundial e a seus dependentes. Votação 

-adi3da por falta de quorum. 
Projeto de Lei do Senado n1> 199, de 

1989", de autoria do Senador Maurício 
Corrêa, que regulamenta o § 29 do art. 
171 da Constituição Federal, dispondo so
bre o tratamento preferencial à empresa 
brasileira de capital nacional e dá outras 
providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei do Senado n~' 291, de 
1989;- de autoria do Senador Itamar Fran· 
co, qué ass-egura piC:feféncia nas aquisi
ções de bens ou serviços pelo Poder Públi-

co, ãs empresas brasileiras de capital na~ 
clonai. Votação adiada por falta de quo: 
rum. 

Projeto de Lei do DF n~ 21, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que altera o anexo I da Lei n~ 
93, de 2 de abril de 1990. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei do DF n9 23, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que autoriza a desafetaçáo de 
domínio de bem de uso comum do povo, -
situado no SGM!Norte-RAI, dentro dos 
limites tenitoiiáis do Distrito Federal, e 
dá outras providências. Votaçiío 8diada 
por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 9, de 
1990~ de iniciativa da Comissao ú1retora, 
que ratifica, nos termos do art. 36 do Ato 
das Disposições Constitucioriais TrariSitó
rias, o Fundo Especial do Senado Federal, 
o Fundo do Centro Gráfico do Senado 
Federal e o Fundo de Informática e Pro
cessamento de Dados do Senado Federal. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n" 113, de 1990, de auto
ria do Senador Francisco Rollemberg, so
licitando, nos termos regimentais, a reti
rada, em caráter definitivo, do Projeto 
d~_,Lei do Senado n~ 114, de 1989, de sua 
autoria, que institui o ensino pago nas 
instituições f~derais de ensino superior e 
dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Requerimento n9 114, de 1990, de auto
ria do Senador João Calmon, solicitando, 
nos teni:los regimentais, a l:ramitaçãÕ con
junta do Projeto de Lei do Senado n9 316, 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA , 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 

, FLO~IAN AÜGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oirefor Adjurito 

de 1989, do Senador Albano Franco, que 
estabelece limites permanentes para a 
mobilização nacional nos casos de eleva
ção dos índices de analfabetismo, com os 
Projetas de Lei do Senado n'~' 185, 204 
e 350 de 1989, respectivamente, dos Sena
dores Mário Maia. António Luiz Maya _ 
e Wilson Martins, que fixam as diretrizes 
e bases para a educação nacional, já tra
mitando em conjunto. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Requerimento n~ 121, de 1990, de auto
ria do Senador Ney Maranhão, solicitan
do, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetas de Lei do Senado 
n'' 344, de 1989, e 38, de 1990, de sua 
autoria, que regulamentam o incisos~ do 
art. 23 da ConstituiÇão. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Proposta de Emei1âa à Constituição n~ 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 __ e_altera 
a redação do inciso II do aft~ 161 da Cons
tituição FederaL Votação adiada por falta 
de quorum. 

Proposta de Emeilda à Constituição n~· 
4, de 1989, de autoria do Senador Leo
poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um§ 6~' ao art. su do Ato 
das Disposições ConstitucioDãls'Ti:ansitó
rias. Votação adiada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constit'uiÇão n~ 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigo ao texto consti
tucional prevendo a criaçãO e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
LaCerda e outros Senhore-s Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. Votação adiada 
PC:Jr falta de quorum. 

1.3.1- Comunicações da Presidência 
-Recebimento de informaçõeS preSta~ 

das pela Ministra de Estado da Economia, 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO DO SENADO FEOiEIIAL 

DIÁIIIO DO CGNGIIESSG NACIONAL 
lmprnso sob • respon51bd•d1de doi Mew dQ Senado Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral ooOOooooooooOO~o•o-HOOO'''''''''''''''''''"'" 'Cr$1.169,-... 

T•ragem: 2.200-exemplares. 

Fazenda e Planejamento, em atendimen
to ao Requerimento no 36/90~- de autoria 
do Senador Jamil Haddad. 
~ Cê:invoc:ição- de sessão extraordiná

ria a realizar-s_e hoje, às 15 horas e 15 
minutos, com Ordem do Dia que-deSigna. 

1.4-,. ENCERRAMENTO 

2-oATA DA 74• SESSÃO, EMÜ DE 
JUNHO DE !990 

2,!-ABERTURA-

2-2-EXPEDIENTE 
2.2.1 ~ A viso da Ministra da Econo

mia, Fazenda e Planejamento 

- N~ 464/90, encaminhando ao Senado 
Federa,!, Ofício n~ 5.056/90, do Banco 
Central do Brasil, juntamente com oito 
volumes lacrªdos, contendo informações 
sobre transferências e retiradas de nume
rário feitas no período de lo a 13 de março 
último, no valor superior a 1 milhão de 
cruz_a_dos_ novos __ 

2.2.2--- Requerimento 

-Ny 148/90, de autoria do Se-nador 
Nelson Carneiro-, solicitando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal do artigo, 
O ãfuigo f'rã:tefno, do Acadêmico Josué 
Montelo, sobre Luiz Viana Filho. 

2.2.3 ...... Comunicação da Presidência 

-Presença na Casa do Sr. Luiz Viana 
Neto, suplente convocado da represen
tação do Estado da Bahia, em virtude do 
falecimento do titular, Senador Luiz Via
na. Filho. 

2.2.4 - Prestação de compromisso regi
mental e posse do Sr. Luiz Viana Neto 

2.2.5- Discurso do Expediente 

SENADOR LUIZ VIANA NETO -
Moniento di-ãmático em que assume a ca
deira _de Senador pelo Estado da Bahia 
para suceder seu pai, o SenaCior Lu"iz Via~ 
na Filho. 

2.2.6 - Comunicação 

Do Senador Luiz Viana Neto, referente 
à sua __ filiação partidária e nome parlamen
tar. -. 

2.2. 7 - Fala da Presidência 

-Documento recebido da Unesco de 
homenagem ao Senador João Calmon. 

2.2.8- Requerimentos 

- N~ 149/90, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n~· 23/90, que campa· 
tibiliza os interesses dos trabalhadores 
com as necessidades das empresas em si
tuação difíciL 

- N~ 150/90, de urgência para a Mensa· 
gem n~> 182/89, do Governo do Estado do 
Piauí, solícitando autorização para que 
possa emitir, mediante registro no Banco 
Central do Brasil, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Piauí. 

2.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do DF 0 6 31, _de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir créditos adicionais até o limite de 
quinze bilhões, oitocentos e setenta e oito 
milhões, quatrocentos e vinte e dois mil 
cruzeiros, e dá outras providências. Apro~ 
vado com emenda. À Comissão Diretora 
para redação final. 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n~ 31190. Aprovada. À sanção do Gover- _ 
nador do Distrito Federal. 

Projeto de Lei do Senado no 64, de 
1990, de autoria do Senador Maurício 
Corrêa, que prorroga o prazo de_ venci- -
mento do registro provisório de partidos 
com representação parlamentar federal 
ou estadual. Aprovado com destaque após 
usarem da palavra os Srs. Fernando Hen
rique Cardoso, Jutahy Magalhães, Mário _ 
Maia, Maurício Corrêa, Afonso Arinos, 
Jamil Haddad, Jarbas Passai"inho, Odacír 
Soares e Mansueto de Lavor_ À Comissão 
Diretora paiã -i:edaçao final. 

Redaçâo final do ProjetO de-Lei do Se-
nado n~ 64/90. Aprovada. À Câmara dos 
Deputados. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 10, de 
1990 (n• 4,352189, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a pensão especial devida 
aos ex~combatentes da Segunda Guerra 
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Mundial e a seus dependentes. Aprovado. 
À sanção. 

Projeto de Lei do Senado n~ 199, de 
1989, de autoria do Senador Mauricio 
Cortêa, que regulamenta o § 2~ do art. 
171 da Constituição Federal, dispondo so
bre o tratamento preferencial à empresa 
brasileira de capital nacional e dá outras 
providências. Aprovado o substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constitui· 
ção, Justiça e Cidadania em seu segundo 
pronunciamento, ficando prejudicados o 
projeto e os demais substitutivos. 

Projeto de Lei do Senado n9 291, de 
1989, de autoria do Senador Itamar Fran
co, que assegura preferência, nas aquisi
ções de bens ou serviços pelo Poder Públi· 
co, às empresas brasileiras de capital na· 
cional. Prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do DF n~ 21, de 1990, 
de iniciativa do Governador- do Distrito 
Federal, que altera o anexo I da Lei n~ 
93, de 2 de abril de 1990. Aprovado. A 
Comissão Diretora para !edação final. 

Projeto de Lei dO DF n9 23, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que autoriza a desafetação do 
domíriici de bem de uso comum do povo, 
situado no SGM/Norte-RAI, dentro dos 
limiteS territoriais do Distrito Federal, e 
dá outras providências. Aprovad_o_. À Co
missão Diretoá. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 9, de 
1990, de iniciativa da Comissão Diretora, 
qu_e ratifica, nos termos do art. 36 do Ato 
das DisposiÇões ConstitucioÍlais Transitá
rias, o Fundo Especial do Senado Federal, 
o Fundo do Centro Gráfico do Senado 
Federal e o Fundo de Informática e Pro
cessamento de Dados do Senado FederaL 
Aprovado. À Comissão Diretora. 

,.,'!querimento n~ 113,de 1990, de auto~ 
ria, Senador Francisco Rollemberg, so
lí, it<.1do, nos termos regimentais, a reti· 
rada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n9114, de 1989, de sua 
autoria, que institui o erisiriá~ péigo nas 
instituições federais de ensino superior e 
dá outras providências. Aprovado. 

Requerimento no 114, de 1990, de auto
ria-do Senador João Calmon, solicitando, 
nos termos regimentais, a tramitação con
junta do Projeto de Lei do Senado nu 316, 
de 1989, do ~enador Albano Franco, que 
estabelece limites permanentes para a 
mobilização nacional nos casos de eleva~ 
ção dos_ índi~s de analfabetismo, com os 
Projetas de Lei do Senado n"5 185, 204 
e 350 de 1989, ·respectivarri.ente, dos Sena
dçres Mário Maia, Antônio Lui:z: Maya 
e Wilson Martins, que fixam as diretrizes 
e bases pãra a educação nacional, já tra- · 
mitando em conjunto. Aprovado. 

Requerimento nP 121, de 1990, de auto
n-a do Senador Ney Maranhão, solicitan~ 
do, nos termos regimentais, a tramitação 
conjUnta dos Projetas de Lei do Senado 
091 344, de 1989, e 38, de 1990, de sua 
autoria, que regulamentam o inciso go do 
art. 23 da Constituição, Aprovado. 

Proposta de Emenda à Constituição n~· 
3, de 1989-, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a lidação do incisoU do art. 161 da Cons
tituição Fe-d~raL VQta_ção 3diada por falta 
de quorum qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição nu 
4, de 1989, de autoria do Senador Leow 
poldo Peres e outros Senhores SeOãdores, 
que acrescenta um § 6? ao art. s~ do Ato 
das Disposições Constitucioriais Transitó
rias. Votação adiada por falta de quorum 
qua1ifiCàdo. 

Proposta de Emenda à Constituição no 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Menâonça e outros 24 senhores Senado
res, que acrescenta ar'ti_gci ao texto cónsti
tucional prevendo a criação e defmindo 
a competéncia do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada 
por falta de quorum qualificado. 

Proposta de Émenda -à Cõnstituiçáo n& 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lac"eráa e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
"Disposições Coi1st_~tt1~iõnais Transitórias 
da ConstituíçâOFeCferal. Votação adiada 
por falta de quorum qualificado. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Or-
den:t do Dia 

-Requerimentos nl>$ 149 e 150/90, li
dos no Expediente da presente sessão. 
Apromdos. 

2w3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ODACIR SOARES -
Presença na tribuna de honra de magis
trados da Justiça do Trabalho dos Estados 
de Rondónia e Acre. 

SENADOR FERNANDO HENRI
QUE CARDOSO -Solicitando da Pre~ 
sidê-ncia o envio às Lideranças Partidárias 
do cálculo da proporcionalidade partidá
ria para composição da Comissão Mista 
de Orçamento. 

SENADOR OD SABÓIA DE CAR
VALHO - Convite aos Srs. ·Senadores 
e membros da Comissão de ConstituiçãO, 
Justiça e Cidadania, para reunião a reali
zar-se amanhã, 

2.3.3- Comunicações da Presidência 

-Término do prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução no 
20/90. 

-Término do prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Ld do Senado 
n~ 208/89, sendo que ao mesmo foram ofe- · 
recidas 12 emendas. 

2.3.4- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

3- ENCERRAMENTO 

4- DISCURSO PROFERii>O EM" 
SESSÃO ANTERIOR 

-Do Senador Jamil Haddad, pronunw 
dado na sessão de 31·5-90 

5- ATOS DO PRESIDENTE 

- N•' 10! a 108190 

6- ATA DE COMISSÃO 

7- MESA DIRETORA 

8- LÍDERES E VICE-LíDERES DE 
PARTIDOS 

_9- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 73~ Sessão, em 12 de junho de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordin6ria,da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Mário Maia 

ÀS14HORASE30MINUTOS,ACRAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Alufzio Bezerra - Nabor 
Júnior- Carlos De'Caili - Odacir Soares 
-Jarbas Passarinho -João Lobo-,-- Chagas 
Rodrigues - Afonso Sancho - Cid Sab6ia 

de Carvalho - Marcondes Gadelha - Rai
mundo Liia ~ Ney Maranhão - Mansueto 
de Lavor- João Lyra- Francisco RoUem
berg - Lourival Baptista - Jutahy ~aga
lhães -José Ignácio Ferreira- João Cal
mon - Afonso Arinos ...:... Jamil Haddad -
Nelson Carneiro - Mauro Borges - Pom-... 

peu de Sousa- Maurício Coi-rêa --Merides 
Canale - Affonso Caroargo - Jorge Bor
nhausen - Alberto Hoffmann -José Paulo 
Bisol- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci-
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mento de 32 Srs. Seiladores. Havendo núme
ro regim~ntal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 66, DE 1990 

Acrescenta § s~ ao art. 6~, da Lei n• 
8.025, de 12 de abril de 1990. 

O Congresso Nacionãl decreta: 
Art. Ir O art. 6u da Lei o\' 8.025, de 12 

de abril de 1990, fica acrescido do seguinte 
parágrafo: 

"§ 5\' Consideram-se também legíti· 
mos ocupantes, de acordo com o § zu 
do art. 59 do Decreto nP 99.266, de 28 
de maio de 1990: 

a) os servidores que ao se aposenta· 
rem ocupavam regularmente o imóvel; 

b) os ascendentes ou descendentes, as 
viuvas ou os viúvos e as companheiras 
amparadas por lei, dos servidores que. 
por ocasião de sua morte, ocupavam te~ 
gularmente o imóvel." 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Justificação 

A presente proposição tem por objetivo 
precfpuo explicitar, através da lei - e não 
de simples ato secundário do Poder Execu~ 
tive -, o conceito de legítimo ocupante de 
im6Vei funcional. 

Movidos por esse propósito, procuramos 
estender o direito -à-Coinpra aos servidores 
aposentados que à época da aposentadoria 
ocupavam regularmente o imóvel, aos ascen~ 
dentes e aos descendentes, às viúvas e aos 
viúvos e ãs companheiras dos que foram legí~ 
timos ocupantes até o advento da morte. São 
estas situações fãticas que noS-inSPiraram a 
convolá~las em situações de legitimidade na 
ocupação do imóvel funcional, exsurgindo 
daí o direito objetivo à compra. 

A idéi~ não_ é J?.Ova, ~:!em sabemo_s, eis que 
não só inseriâa em dispositivO do Projeto de 
Lei do Senado n~ 54, de 1989, da nossa auto
ria, como também se fez materializada atra
vés de ~iversas emendas oferecidas quando 
da tramitação da Medida Provisória n~" 80, 
de 1989, e da Medida Provisória n' 149, de 
1990, esta ensejando o Projeto ae Lei de Con-
versão que deu lugar à Lei n? 8.025, de 
12-4-90. 

Este diploma legal não contemplou como 
detentores do direito à aquisição, as pessoas 
que ora conceituamos como legítimos ocu
pantes. Contudo, o ato que o regulamentou, 
ou seja, o Decreto n~" 99.266, de 28·5-90, as
sim veio a dispor no § 19, alíneas a e b e 
§ 2• do art. 5•: .~ - ·· - . 

"Art. 59 ................................ ~ .. 

§ 1~ Consideram-se legítimos ocu· 
pantes aqueles que, em 15 de março de 
1_~90,_mesmo que no transcurso do prazo 
de desocupação, atendiam às exigências 
legais para a ocupação e, cumulativa· 
mente: 

a~ _e~m titulares de reg~:~lar termo de 
ocupação; 

b) eram titulares de cargo eferivo ou 
emprego .permanente, lotado em órgão 
ou entidade da Administração Pública 
Federal ou do Distrito Federal. 

§ 2~ o d_isposto no "parágrafo prece
dente se aplica ao cônjuge, à companhei
ra amparada por lei, ao ascendente ou 
descendente de legítimo ocupante fale
cido ou aposentado desde que preen
cham o requisito da alínea b do meslno 
parágrafo." 

Significa dizer que o regulamento foi além 
da lei por ele regulamentada. A bem da ver
dade, foi inais justo do que a própria lei, 
mas incorreu em disposição que nos parece 
destituída de lógica: assegurou o direito de 
preferência à compra aos ascendentes e des
cend.~JI:_t~s dos aposentados, enquanto que a 
estes nenhum direito ficou instituído. 

A par de corrígír a apontada distorção, este 
projeto procura inserir ·na Lei n~ 8.025/90, 
o que já consta do seu consecutário Decreto 
n• 99.266/90. 

Ti-atã-se, portanto, de uma postura huma
nitária, pór isSõ ritesmO- de- elevados propó
sitos sociais, especialmente voltada para as 
famflias da laboriosa classe dos servidores pú
blicos chamados à faina profissional na Capi
tal da República. 

São essas as razões que nos levaram à ela
boraçáo do presente projeto de lei para o 
qual encarecemos o apoio dos nossos pares. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
Senador Maurício Corrêa. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 8.025, 
DE 12 DE ABRIL DE 1990 

- Dispõe sobre a alienação de bens imó
veis residenciais de propriedade da 
União, elou vinculados ou incorporados 
ao FRHB, situados no Distrito Federal 
e dá outras providências. 

Art. 6'·' Ao legítimo ocupante do imóvel 
funciónal dar-se~á conhecimento do preço de 
mercado no respectivo imóvel, calculado na 
form_a do ~rt_._ 29, iii ciso I, previamente à publi
caÇão do edital de concorrência pública, po
dendo adquiri-lo por esse valor, caso se mani
feste no prazo de 30 dias, mediante notifica
çãO, e·aesde que preencha os seguintes requi
sitos: 
I- ser titular de regular termo de ocu-

pação; · - · 
II -estar quite comas obrigações relativas_ 

à ocup·açao; · 
III- ser titular de cargo efetivo oll eritpre

go permanente, lotado em órgão ou entidade _ 
da administração pública federal ou do Dis
trito Federal. 

§ 1" A legitimidade dá oCupaçào será evi
denciada em recadastramento dos atuais ocu
pantes, a ser promovido pela Secretaria da 
Administração Federal da Presidência da Re
pública com base na legislação vigente. 

§ 2" O ocupante que não tiver condições 
financ~ü:as_ para a aquisiçãO do imóvel que 
ocupa poderá solicitar ao órgão competente 
a permuta deste por outro imóvel compatível 
com a sua renda, ficando o atendimento a 
essa solicitação condicionado à existência de 
imóvel que lhe possa ser destinado e à conve
niência administrativa para a formação dare
serva de imóveis de que trata o inciso V do 
parágrafo 2~· do art. 1v. -

§ 3" O ocupante sujeit3.i-se-á áõ Previsto 
no inciso VI, do art. 2\' e no art. 3~ desta 
Lei. 

§ 4'·' Ç> adquirente de imóvel funcional, 
nas condições previstas no caput deste artigo, 
poderá efetuar o pagamento, total ou parcial, 
em cruzados novos, mediante a transferência 
da titularidade de créditos em contas existen
tes no Banco Central. 

.......................................................... 
(À Comissão de Constituição, Justiç-a 

e Cidadania- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 67, DE 1990 

Altera os limites do Parque Nacional 
da Serra do Divisor, criado pelo Decreto 
n• 97.839, de 16 de junho de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O Parque NaciOnal da Serra do 

DiViSor' lcicaHiaáo nO extremo norte do Es
tado do Acre, criado pelo Decreto n\' 97.839, 
de 16 de junho de 1989, com 900.000 ha, 
passa a ter extensão de 287.500 ha. 

Parágrafo único. O art~ 2" do Decreto n~" 
97.839, de 16 de junho de 1989, pa-ssa a ter 
a seguinte redação: 

Inicia-se no P_-0_1 de coo!den!i~as geográ
ficas longituôe de 73~30' Wgr e latitude 
07~14'.54"S situado na linha Cunha Gomes 
divisória dos Estados do Acre e Amazonas, 
no ponto onde esta cruza com meridiano de 
73930'; daí, segue pelo referido meridiano 
8.500 m no sentido sul até o P-02, situado 
à_ margem esquerda do igarapé Montevidéo; 
-daí, segue confrontando com a re_serva indí-

. gena Nuikini com os seguinte rumos e_ distân
cias: subindo o igarapé Montevidéo pela mar
gem esquerda 14.600 m até sua nascente onde 
se localiza o P-03; 30"00' SW e 3.100m até 
o P-04 situado na nascente do igarapé Repú
blica; dai, desce-se o igarapé República pela 
margem direita 12.200m até o P-05; daí se
gue-se limitando com a Gleba Mutum, com 
rumo de 58~oo·sw e distância de 13.000m 
até o P-06 na nascente do igarapé Anil; daí 
segue-se com rumo de 51~30' SW distância 
de 9.500m até o P-07 situado na nascente 
dó-primeiro afluente pela margem esquerda 
do igarapé Ramom (primeiro no sentido de 
quem sobe 9 igarapé Ramom); daí, desce-se 
o mencionado afl~ente 2.200m até sua foz . 
onde si situa o P-08; daí, descendo o igarapé 
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Ramom 2.000ni até sUa fOi, atcclnça~se O P~bsi 
situado à margem direita do rio Moa; dai, 
desce-se o rio Moa pela mencionada margem 
1.800m, até o P-10 situado na foz do igarapé 
Pedernal, pela sua margem direita, em frente 
à cachoeira do Pedernal; daí, por linhas retas 
assim definidas: SQ•.•QO'NE e 9.400m até o 
P-11; 15"00'SE e 18.200m até o P-12, situado 
à margem esquerda do igarapé Novo Re
creio; 05"00'SE e lS.OOOm -até o P-13 situado 
na margem direita ão ígarap~ José Grande, 
afluente da margem esquerda do rio Azul; 
daí, desce-se 0: referido afluente pela margem 
mencionada 16~000m até sua foz, onde se si
tua o P-14 na margem direita do rio Azul; 
daí, desce-se o rio Azul pela mencionada 
margem 4.000m até o meridiano de 73°30' 
onde se situa o P-15; daí, segue-se !imítando 
com a Gleba Havaf com os seguintes azimutes 
e distâncias: O''(IO'S e 30.000m pelo meridiano 
de 73930' até o P~l6 situado na margem es
querda do igarapé Gairancho; daí, desce-se 
o mencionado igarapé 6.000m pela m-argem 
esqueda até sua foz, onde se situa o P-17, 
pela margem esquerda do rio Juruá Mirim, 
4''00'SW e 5.500m até o P·l8; 4S•·OO'SE e 
22.250rn até o P-19; 87•50'NW e 19 .500m até 
alcançar o marco de divisa internacional entre 
a República Federativa do Brasil e a Repú
blica do Peru; daí, segue-se pela di'Visa das 
duas Repúblic-ds no sentido norte 220.-000m 
até o marco de divisa infeniací0n3.f sitUado 
na altura da linha Cunha Gomes; daí, segue
se pela linha Cunha Gomes com rumo de 
66'00'SE e distância de 36.500m até o P-01 
iniCiar dii deScrição desse perímetro. 

Arr. zo Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicçaão. 

Art. 3'·' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Em 1989 foi criado, pelo Poder Executivo, 
o Parque Nacional da Serra do Divisor, no 
Estado do Acre, na fronteira com a Repú· 
blica do Peru, com extensão de 900.000_ha 
e sob jurisdição administrativa do IBAMA. 
Para constituir o Parque foram retiiados 
400.000 ha do Município de Mâncío Lima, 
área correspondente a 57% do seu _território. 
Se à parte destinada ao Parque acrescentar
mos aquela das reservas indígenas de f_oyna
wa e Nuikini (SO.OOO_.ha), Constata-se que ao 
município restou pouco mais de 1/3 do seu 
território original, entre os quais a área da 
Várzea do rio Moa, que permanece alagada 
metade do ano. 

O Município de CruzeirOdO Sul cC)ritrihuiU 
para a formação do Parque com 50_0.000 ha, 
representando 21% da sua área totalt e ainda 
poderá vir a ceder territórios para Reservas 
Indígenas e Exrrativistas, reduzindo-se, com 
isto, em cerca de 50% o seu tamanhO original. 

O aspecto mais grave a considerar não é, 
no entanto, a simples perda de territórios pe
los Municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro 
so Sul. Na área do Parque foram incluídas 
cerca de 40 _propriedades produtivas, respon
sáveis por -exPloração pecuária com rebanho 
de 6.000 cabeças, aproximadamente, e pela 

produção de ce-ntenas de toneladas de borra
cha. Acresça-se o fato de que o INCRA havia 
previsto para a área vários projetas de assen
tamento, e a Eletronorte, em convênio com 
o Govern;o do Estado do Acre, pretende a 
construção de mna hodroelétrica de pequeno 
porte, cujo estudo de viabilidade já se encon
tra em adiantada fase de elaborçaão. A pro
dução prevista de 30 megawatts não prejudi
ciará o meio ambiente, tendo em vista a pe
quena área a ser alagada. Por outro lado, 
permitirá ·a desenvolvimento da zon<! ru'ral 
e o aproveitamento mais racional das rique
zas da região. 

A preservaçáo das florestas é iniciativa das 
mais meritórias e digna de todo apoio. Mas, 
para que res_ulte eficiente c-omo forma de pro
teção da natureza, a criação de parques deve 
seguir critérios de racionalidade, onde, inclu
sive, sejam ouvidos a população local e seto· 
res económicOS atirig"iCfos.-

Tal não ocorreu no caso da criação do Par
qUe NàCional dã Serra do Divisor, no Acre. 
O interesse maior da SADEN, mentora do 
projeto, voltOu-se para a preservação da fron
teira cOm o Peru, a fim de proteger as nascen
tes dos rios. A extensão reservada ao Parque 
resultou, no entanto, muito grande, de tal 
forma que afasta da fronteira a população 
então existente na área, desguarnecendo-a. 

Assim~ ã Cri<J..~ão do Parque ameaça expul
sar, de imediato, cerca de 12.000 pessoas que, 
se a situação não for- modificada, serão obri
gadas a_ migrarem para os municípios mais 
próxiinõs, eles mesmos economicamente in
viabilizados, pela diminuição de seu territó
rio, e perda de significativa parte da sua base 
produtiva de riqueza e geração de empregos. 

A decisão de ·fixação do Parque foi absolu
tamente unilate_ral, ta~to q_ue ~ populaç_ão dos 
dois municípios, os representnate_s _dQ IN
CRA e ao Ibftma, consideram justa a modifi
cação dos limites definidos no Decreto. A 
propoSta alternã.iiVa qUe se aprese'nta por in
teJ:médio do presente projeto de lei, é oriun
da de um consenso envolvendo a poP;ulação 
local, INCRA, Ibama e o Conselho Nacional 
de Seringueiros, com os quais foram .feitaS 
reuniões para discussão do assunto. Preten
de-se, portanto, aliar os oJ?jetivos justos e 
irfadiáveis da preservação, áo necessário de~ 
senvolvimento econô.n:tico para apoio e fixa
ção dos habitantes da área. 

Mantém-se, neste projeto de lei, a idéia 
básica de proteção da fronteira, dando-lhe 
inclusive, mais consistência, na medida em 
que a proximidade da população, em ativi
dade produtiva, será barreira natural para 
desencorajar as investidas predatórias de ex
ploradores externos. Preservam-se, ainda, as 
proPriedades que garantem emprego e impe
dem o êxodo populacional que ora se ob
serva. 

Cabe ressaltar, que entre 34 Parques Na
cionais já criados, apenas 3 possuem extensão 
superior a 900.000-ha; e, portanto, a redução 
do Parque da Serra do Divisor para 287.500 
ha colocará esta área de preservação em am
plitude semelhante às demais. 

O presente Projeto de Lei, em resumo, 
corrige uma falha que viria a prejudicar a 
população de dois importantes municípios do 
Estado do Acre, impedindo-a de desenvolver 
suas atividades produtivas. Mais ainda: o pro
jeto de lei aperfeiçoa o Decreto de cria~~o 
do Parque da Serra do Divisor, viabilizando 
a preservação da área da fronteira Acre~ Peru 
e a riqueza natural daquele trecheo da flo
resta amazônia. 

Sala das Sessões, 12 âe junho de 1990. -
Senador Aluízio BezerrA; PMDB- AC. 

MEMORIAL DESCRITIVO 
(Minuta) 

Inicia-se no· P-01 de coordenadas geográ
ficas longitude de 73"30"Wgr e latitude 
07~14'54"S situado na .H,nha Cunha Gomes 
divis6ria dos Es"fados do Acre e Aniazonas, 
no ponto onde esta cruza com o meridiano 
de 73"30'; daí, segue pelo referido meridiano 
8.-500 m no sentido sul até o P-02, situado 
à margem esquerda do igarapé Montevidéo; 
daí, segue confrontando com a reserva indí
gena Nuikini com os seguinte iumoS e distân· 
cias:: subindo o igarapé Montevidéo pela mar
gem esquerda 14.600 m até sua nascente onde 
se localiza o P-03; 30"0Ú'SW e 3.100m até 
o P-04 situado na nascente do igarapé Repú
blica; daí, desce-se o igarapé República pela 
margem direi~!i-12.2001Il ~fé o P-05; dai se
gue-se limitã:ndo com a Gleba Mutum, com 
rumo de 58"00'SW e distância de 13.000m 
até o PM06 na nascente do igarapé Anil; daí 
segue-se com rumo de 511'30' SW distância 
de 9.500m até o P-07 situado na nascente 
do piimeiro-aflueiite pel3 margem esquerda 
do igarapé Ramom (primeiro no sentido de 
quem sobe o igarapé Ramom); daí, desce-se 
o mencionado afluente 2.200m até sua foz 
onde se situa o PM08; daí, descendo o igarapé 
Ramom 2.000m até suaToz·;- ãJcanÇando o 
P-09 situado_ à margem direita do rio Moa; 
daí, desce-se o rio Moa pela mencionada mar
gem 1.800m, até o P-10 situado na fÕz do 
igarapé Pedernal, pela sua margem direita, 
em frente à cachoeira da Pedernal; daí, por 
linhas retas assim definidas: 809QQ'NE e 
9.400m até o P-11; I5'!()0'SE e 18.200Iii-3té
o P-12, sitUado à rilargem esquerda do igara
pé Novo Recreio;- 05"00'SW e 15.100m até 
o P-13 situado na margeni direita do igarapé 
José Grande, afluente da margem esquerda 
do rio Azul; daí, desce-se o referido afluente 
pela margem mencionada 16.000m até sua 
foz, onde se situa o P-14 na margem direita 
do rio Azul; daít desce-se o rio Azul pela 
mencionada margem 4.000m até o meridiano 
de 73~30' onde Se situa o P-15; daí, segue•se 
liniitaõdo com a Gleba Havaf com os seguin
tes azimutes e distâncias: Q?QO'S e 30.000m 
pelo meridiano de 73930' até o P~16 situado 
na margem esquerda do igarapé Garrancho; 
daí, desce-se o mencionado igarapé 6.000m 
pela margem esquerda até sua foz, onde se 
situa o P-17, pela margem esquerda do rio 
Juruá Mirim, 4\'QO'SW e 5.500m até o P-18; 
45"()()' SE e 22.250m até o P·l9; 87•50'NW 
e 19.500nl' ãté alcançar o marco de diviSa in· 
ternacional entre a República Federativa do 
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Brasil e a República do Peru; daí, segue-se 
pela divisa das duas Repúblicas no sentido 
norte 220.000m até o marco de divisa interna
cional situado na altura da linha Cunha Go
mes; daí, segue-se pela linha Cunha Gomes 
com rumo de 66"00'SE e distância de 36. 500m 
até o P-01 inicial da descrição desse períme
tro. 

Os limites acima compreendem uma área 
de 287.500ha. um perímetro de 464.350m to
mando _como base as cartas planimétricas do 
RADAMBRASJL na escala de 1:250.000 
SB-18-Z-D e SC-lSX-B/1977. 

PARQUE NACIONAL DA 
SERRA DO DIVISOR 

Área - 900.000 ha _ 

Após cantata mantido com o comando cen
tral do lbama. onde os mesmos não tinham 
conhecimento da gravidade da criação de que 
o Parque poderia causar patã o desenvolvi
mento da região, onde vamos eXpor abaixo-: 

1) O municfpio de Mâncio Lima possui 
uma área aproximada de 700.600 ha, onde 
a criação do "Parque" abrangeu 400.000 ha, 
sem contar com 50.000 ha das reservas indíge
nas Poynawa e Nuikini. Sendo assiiil, o muni
cípio acima citado ficou com sua extensão 
extremamente reduzida, onde irá afetar o de
senvolvimento da região, que somando tam
bém com uma área denominada Várzea do 
Rio Moa, que alaga praticamente seis meses 
do ano, fica os seus limites líquidos de expan
são em aproximadamente 30% do total real. 

2) Já no caso de Cruzeiro do Sul, que tem 
uma área de aproximadamente 2~430_.600 ha, 
as áreas do Parque Nacional, Reservas Indí
genas e Reserva Extrativista que se preten
dem implantar totalizam aproximadamente 
l.IOO.OOD ha, que corresponde a quase 50% 
da extensão do município. · 

3) É de conhecimento em todo o Estado 
do Acre, que nos Altos do Rio Moa, área 
que abrange parte do Parque !'lacional da 
Serrado Divisor, estão Sendo rea1izados estu
dos de viabilidade, para o que já estabelecem 
convênio com a Eletronorte e o Governo do 
Estado do Acre, que já contratou emp!esa 
especializada que devem concluir até o pri
meiro semestre, quando se tom8fâo provi
dências para o início da construção da hidre
létrica. 

.Esclarecemos que é importante frisar que 
esta Hidrelétrica é de porte pequeno, onde 
poderá produzir 30 megawatz, considerada 
não prejudicial ao meio ambien~e devido não 
causar grandes alagações. Fato esse que po
de~se adequaar a conservação e o _desenvol
vimento _da região, fazendo com que a zOna 
rural possa ter energia e dese.nyolver uma 
atividade extrativista, que é a mais viável da 
região, onde cada proprietário poderá ter suz; 
pequena indústria e explorar suas riquezas 
de maneira racionai, com reposição de espé
cies nobres, trazendO assim, maior bem-estar 
as. famílias da região e evitar-que se expanda 
a agropecuária e conserve este santuário eco
lógico que é a Floresta Amazónica. 

4) Outro fato de suma importância é qu-e 
o Vale do Juruá, desde o começo do século 
I 

inicioUã-atividade extrativista, onde vem até 
hoje explorando o látex das seringueiras, 
mantendo a fauna e a flora daquela região 
comple.tamente intacta, fato este que na área 
d~_cr::etada como Reserva abrangiu aproxima
damente 40 seringais, onde vivem em torno 
de 12.000 pessoas vivendo de extrativismo, 
e que seria impossívei desalojar essas famí
lias, pois o Estado e os municfpios não têm 
estrutura para atenderem este êxodo que po-
derá ocorrer. __ 

5) ·ouanto aos proprietários dos seringais, 
coin o passar dos tempos desenvolverem ati~ 
vidades paralelas em suas propriedades, sen
do que alguns têm explorações consideráveis, 
onde estima-se ter os mesmos dentro da re
serva um rebanho de aproximadamente 6.000 
cabeças, sem contar .com _caprinos, ovinos e 
suínos. 

Baseados nos itens arÍunciados, podemos 
observar que essa Reserva vai afetar conside
raVelmente o desenvolvimento da região do 
Vale do Juruá, onde pode-se mantê-la em 
um tarna~ho mais reduzido, respeitando as
sim a propriedade e os ocupantes que nela 
vivem sem depredar, lembrando-se ainda que· 
onde se pretende construir a Usina Hidre
létrica e a implantação da Rodovia Federal · 
BR-364, fique excloído desta reserva, tendo 
em vista que _é de grande importância para 
o desenvolvimento da região, conseqüente
mente d_o -aras i]. 

BfasíliaJDF, 9 'de janeiro de 1990. 

RESERVA EXTRATIVISTA 
DO ALTO JURUÁ 

Área: 506.1S6 ha 

Em vários trabalhos realizados para fins 
de desapropriação ou afrecadaçáo, na área 
da Amazônia Ocidental, conhecida comova
le do J uruá, adot~mos qs_ s_eguintes critérios: 

1) Fazemos um estudo das dominialidades 
existentel! ou seja; leván.támento cartorial e 
cadeia dominial, isto quando temos conheci
mento dos seringuais; em caso de não conhe~ 
cermos, fazemos um leva~tamento prévio na 
área, reçonheçendo as_ propriedade existen
tes. 

2) Após conhecimento de onde vamos tra~ 
blahar, designamos uma equipe detrabalho, 
onde irão fazer o- levantamento de todas as 
ocupações existentes, benfeitorias, limites, 
vistoria, produção, para-que depois possamos 
montar para cada seringal um estudo de viabi
lidade económica para os fins a que ~edestina. 

3) Já no caso da Reserva em pauta 1 é de 
extremã necessidade devido aos seguintes 
motivos: 

A- A- área fica aproximadamente a 
300km de Cruzeiro do Sul, através doRio Ju
ruá, onde em embarcação de porte médio 
de!D-ora 4 dias para fazer o percurrso. 

B-O acesso dentro da reserva é feito 
através dos rioS Tejo, Bagé, Arara, Juro.á 
e Amonia, onde não é navegável parte do 
ano. 

C- Devido alguns seringais às margens 
do rio Ju~Eá! possuf~~m atividades agrope
cuárias, onde talvez não se alinhem com os 
propósitos do extrativismo, ~em contar que 

alguns possuem ritulta extensão e pouca estra
da de seringa, sendo inviável em manter o
extrativismo. 

Baseado em todos esses itens, é possfve( 
verificar que não se pode simplesmente criar 
uma reserva sem ter conhecimento dos fatos 
que poderâo ocorrer, sem contar também de
pois com a administrçaão que terá que ter 
essa reserva, para que não fique na mão de 
depredadores e especuladores, pois trata-se 
de uma área extremamente difícil. 

Brasíl_ia/DF;9 de janeiro de 1990. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N'" 97.839, • 
DE 16 DE JUNHO PE 19S9 

Cria o Parque Nacional da Serra do 
Divisor. 

O Presidene da República, usando da atri
buição que 1he confere o art. 84, inciso IV. 
e tendo em vista o disposto no art. 225, inciso 
UI. ambos da Constítuição, e de acordo com 
o art. 5u da Lei o\' 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, bem assim com o Decreto n., 84.017, 
de 21 de setembro de 1979, decreta: 

Art. 1~· Fica criado, no Estado do Acre, 
o Parque Nacional da Serra do DiVisor, 
abrangendo terras dos Municípios de Mâncio 
Lima e Cruzeiro dO' Sul, com o objetivo de 
proteger e preservar amostra dos ecossiste
mas ali existentes, assegurando a preservação 
de seus recursos naturais, proporcionando 
oportunidades controladas para uso pelo pú
blico, educação e·pesquisa ·científica. 

Art. 2~· O Parque Nacional da Serra do 
Divisor ·está localizao no extremo oeste do 
Estado do Acre, na fronteira com o Peru, 
entre as coordenadas externas: NORTE 
07•0TOO"S e 73,48'20"Wgr;_ LE:STE 
09oQS'40"S e 72"40"00"Wgr; SUL 09'24'40"S 
e 73•12'40"Wgr; OESTE 07•32"-40"S e 
73°59'20"Wgr, tendo os seguintes limites, 
descritos a partir das cartas na escala de 
1:250.000 n•SB.lS'2-D/C, SC-18-X-D eSC--
18-X-B/A, editadas pelo Departamento Na
cional de Produção Mineral em 1977: 

NORTE: Partindo_ do ponto 01 de coorde
nadas geográficas apiOximad.as (c.g.a.) 
7~14'32"S e 73~42'54"Wgr; situado no marco 
geodésico demarcador do limite internacio
nal entre Brasil e Peru, segue~se por uma 
linha seca de azimute aproximado de 1231'()1)' 
por aproximadamente 8.50D metros, até o 
ponto de c.g.a 7916'58"S e 73938'58"Wgr, si
tuado na cabeceira ·do Igarapé Timbaúba 
(Ponto 2) daí, segue por uma linha seca de 
azimute aproximado 154?30'Sut; com cerca 
de 1.400 metros~ até atingir a cabeceira do 
lgarapé República, no ponto de c.g.a 
7-~'18'40" e 73~38'58"\Vgr Ponto 3; daf segue~ 
se a· jusante pela margem esquerda do Igara
pé República até sua foz no rio Moa ,(Ponto 
4), seguindo pela margem esquerda do rio 
Moa até a foz do rio Azul, ponto de c.g.a 
7'25'15"5 e 73'17'02"Wgr (Ponto 5.): 

LESTE: Do Ponto 05 segue-se a montante, 
pela margem direita do rio Azul, até o ponto 
de c.g.a. 7"'51 'll~'S e 73"24'30"Wgr; situado 
na confluência do rio Azul com um seu 
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afluente pela margem direita (Ponto 06); daí, 
segue pela margem direita deste afluente até 
a cabeceira de um dos seus formadores, no 
ponto de c.g.a. 08"03'40"$ e_ 73\'30'00"'Wgr, 
(Ponto _0_7); daí, segue por uma linha seca 
de azimute_ aproximado 141"30' e distância 
aproximada 4.000 metros, até atingir o ponto 
de c.g.a. 08"04'40"$ e 73"29'00"Wgr, situado 
na cabeceira do rio Tamboriaco (Ponto 08); 
segue a jusante pela margem esquerda do 
rio Tamboriaco, a~é sua confluência com o 
rio Juruá-Mirim (Ponto_ 09); daí, segue-se pe
lo rio Juruá-Mirim no sentido jusante, até 
a foz de um seu afluente pela margem direita, 
no ponto de c.g.a. 08"11'00"$ e n~s3'25"Wgr 
(Ponto 10); daí, seguie-se por uma linha seca 
de azimute aproximado 163"00' e distância 
aproximada 23.400 metros, até atingir a con
fluência do rio Ouro Preto com o rio Juruá, 
ponto de c.g.a 08"23'13"5 e 72"39'4l"Wgr; 
(ponto 11); daí, segue~se a montante pela 
margem esquerda do rio Juruá, até atingir 
a foz do lgarapé São Luiz, seu afluente pela 
margem esquerda (Ponto 12); 

SUL: Do Ponto 12, segue-s~ a montante 
pela margem direita do igarapé São Luiz, até 
o ponto de c.g.a 08"56'24"S e 72''52'20"Wgr; 
(Ponto 13); daí. segue-s_e por uma linha seca 
de azimute aproximado 168~·oo· e distância 
aproximada 7.800 metros. até atingir o ponto 
de c.g.a. 09''00'33"S e 72u51'10"Wgr; si,uaç:l_o 
na confluência do rio Amônia com um seu 
afluente pela margem esquerda (PontO 14); 
daí, segue-se por uma linha seca de azimute 
aproximado 236''00' e distância aproximada 
de 11.200 metros, até utingir um marco de 
fronteira Brasil/Peru, no ponto de c.g.a 
09'03'520'S e72"56'20"Wgr; (Ponto 15); 

OESTE: Do Ponto 15 segue-se acompa
nhando a divisa internacional Brasil-Peru, no 
sentido norte até atingir o Ponto 01, inicial 
da presente descrição. 

Art. 3" Fici autoriZada a implantação fu
tura do trecho da Br-364 que corta os limites· 
deste Parque Nacional, devendo ser observa~ 
das, para este fim, todas as medidas de prote
ção ambiental e compatibilização do traçado 
com as características naturais da área. 

Are 4'.' Fica estabelecido o prazo de 05 
(cinco) anos para a elaboração do Plano de 
Majejo .do Parque Nacinal da Serra do Di
visor. 

Art. 5'~ ,As terras·e benfeitorias locaiizã
das dentro dos lirriites descritos no artigo 2" 
deste decreto ficam declaradas de utilidade 
pública, para fins de desapropriação. 

Art. 6'·' O Parque Nacional da Serra do 
Divisor fica subordinado ao Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e_ dos Recursos Natu
rais Renováveis, que deverá tomar as medi
das necessárias para sua efetiva implantação. 

Art. 7~ Este Decreto entra em vigOr na 
data de s_ua publicação, revogadas as :dispo-
siçõe~-elll_ ~ontrári()_· -

(À Comissão de Assuntos -Económi
cos-competência terminatú•a) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousaj 
-Os projetas lidos serão publicados e enca
minhados às Comissões competentes. 

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra_ ao noiJre Senador Má~ 
rio Maia. 

O ·SR. MARIO MAIA (PDT - AC. Pro· 
nuncia o seguinte díscurs-o. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
entramos no terceiro Governo e a estrada 
-BR-364. que liga Rio Branco ao País, via 
Porto Velho, não está concluída. lsto mesmo. 
Este é O terceiro Governo que constrói a Es
trada. Passamos pelo Governo Figueiredo, 
pelo Governei S"<irriê")r, qllej)rometeU asfaltar 
a futrada até Cruzeiro do Sul em troca dos 
cinco anos de mand?to., e, até hoje, a ligação 
por asfalto da Capital do Acre com o Brasil 
não está pronta. Falta apenas um pequeno 
trecho entre Porto Velho e Rio Branco. Ain
d_a assim, corremos ó risco de ter que esperar 
por_ vários anos. O t_t!mpo -na -Região Norte 
é_ rn_e_di_do_através das estações do ano, que, 
lá, são duas: a estação chuvosa, onde tudo 
se transforma num _grande lamaçal, e todas 
a:::; obras sofrem parru:las nesse período; a esta
ção da seca, quando também chove, só que 
em menor quantidade. As obras são realiza
das,-em. geral, nã estação da seca. 

Entra o período das chuvas, as obras pa
@m; e:ntra o período da seca, as obras reco
meçam. Em ~eguida, novamente as obras são 
interrompidas pelas chuvas. Há dez anos es
tamos nesse vaivém e a estrada não está pron-
ta. · · · 

A BR~364 é .vital para a construção de um 
~cre moderno, pujante, progressista, sem 
agredir a natureza. Impo~sível sequer imagi
narmo..-; um Acre nessas condições de justiça 
S(!ID uma via de comunicaç~~o permanente por 
terra. Todqs os anos nós oçupamos esta trtbu
ná parã tfatar deste meslno assunto. Já apela
mos às autoridades de dois GovernOs anterio· 
res, inutilrilente. 'Quein_Sabe, 'agoài; com to
das as açóes do campo da infra-estru_tura nas 
mãos de uma só pessoa, a Sr. Ozir.CS Silva, 
a construção da estrada pavimen~ada esteja 
pr6x1ffiã do fim. Não falta muito. Todos reco
nhecemos a importância, para o Acre e Ron
dônia, da concretiZação desse pleito-esperado 
há tantos anos. 

A esta altura, consideramos até uma inuti
lidade abordar a questão da estrada entre 
Rio Branco_e C~~zeito _do Sul, prometida pe
lo .Governo Sarney, durante a <Zonstituinte, 
em ti'Ocã-dos cinco anos de mandato_---

Alguns Parla111entares receberam os bene
fíciOs dessa proniessa e a estrada não saiu, 
Si::'. Presidente. 

Esta-ligaÇão -por terra entre as duas mais 
importantes cidades do Estado do Acre é 
também fundamental para o permanente 
trânsito em todo o Estado, pois cada uma 
delas ocupa extremos opostos naquela Uni
dade Federada, faz_endo com que toda a pro
dução e a riqueza ·circulem ffiultiplicando os 
seus- benefíc-ios~- Mas- -essa" EsTr"ãâa--é -de cons· 
trução difíCil e exige conhecimento~ e tecno
logias que talvez justifíquem esti!dos mais 
aprofundados sobre o tema. 

_ A -construção e pavimentação da Estrada 
Rio Branco/Cruzeiro do Sul aborda J?roble-

máticas amcta mdehnidas, como o meio am
b_iente e aperenização do tráfego, exigindo, 
daí, uma atenção mais cuidadosa por parte 
das áreas interesSadas no assunto. 

Além do mais, Sr. Presidente, também se 
toma necessário que as áreas ao longo dessa 
Estrada que já es~á aberta, implantada e des
matada, sejam deSapropriadas dentro de um 
módulo estudado de conveniência da reforma 
agrária justa, para que, então, se leve o bene
fício do asfaltamento, evitando, assim, que 
esse benefício venha apenas em socorro de 
um pequeno número de grandes latifundiá
rios que já se apropriaram das terras margi
nais à Estrada, mal ela fora aberta no seio 
virgem da floresta fecunda da Amazônia sem 
fim. Dai uma atenção mais cuidadosa por 
parte das áreas interessadas no assunto. 

Mas a pavimentação entre Porto Velho e 
Rio Branco já é assunto amplamente discu· 
tido e nada mais resta a fazer, senão o término 
dessas obras que se estão prolongando exage
radamente ao longo do tempo. Nada mais 
justifica essa demora. 

Apelamos. portanto, ao Senhor Presidente 
da República e o agora. tpdo- poderoso Sr. 
Ozires Silva, Ministro· da Infra-Estrutura, pa
ra que observem atentamente as prioridades 
e concloam que não é mais possível uma Capi
tal de Estado - aliás, a única Capital dos 
Estados da Federação brasileira -estar ain
da sem ligação por terra pavimentada com 
o restante do_ Brasil. _____ . 

Eram estas, Sr. Presidente, as considera· 
ções que eu de::.ejava fazer, para abrir os ouvi· 
dos moucos do rei. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discur· 
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs._Senadores, de tempos em tempos os pro
blemas do Sistema Financeiro _da Habitçaão 
vém à ton3: ora é o déficit do sistema que 
atinge proporções assustadoras; ora são os 
mutuários que não suportam o peso dos rea
justes das prestações e deixam de saldá-las 
em dia; sempre, porém. é o número reduzido 
de habitçaões para uma população cada vez 
mais crescente. 

Tentando dar uma solução aos contratOs 
m-ais antigos, cujo vaior da prestação é tão 
bal~o que é ant(económico· para o agente fi
nanceiro cobrá-los, o Governo apresentou 
aos mutuáríos;·através dã Leí n" "8.004, de 
14 de março de 1990, as opções de quitar 
o débito pela metade do saldo devedor ou 
pelo valor total das meJlsalidades vincendas. 
Para os agentes financeiros é interessante e 
vantajosso que isso ocorra, pois é grande o 
número de contratos com prestações baixas 
e alto o preço para a sua cobrança. 

Com ã edição_ do Plano Económico do Go
verno atual, o Sistema Financeiro das Habit
çaão voltou a ser notícia. Para resolver o pro
blema das prestações vinculadas ao Plano de 
Equivalência Salarial, o Governo baixou, em 
6 de junho último, a Medida Pr?vis6ria n9 
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191, tendo em vista que os agentes financeiros 
ameaçavam os mutuários com reajustes abu~
sivos, repassando-lhes uma inflação que não 
servira para- corrigir os seus salários. • 

ExiSte; porém oUtra medida de grande al
cance social a ser acrescida a essa, a qual, 
se adotada, trará benefícios para os mutuá
rios e para os agentes financeiros: é permitir 
que se utilizem os cruzados nvos retidos no 
Banco Central para reduzir o saldo devedor 
ou quitá-lo, nos termos da Lei n" 8.004, de 
14-3-90. Essa medida permitirá também are
dução do déficit do sistema e ajudará a man
ter a sua saúde finanCeira~ tstimãtivas da As
sociação Brasileira das Empresas de Crédito 
Imobili~rio e Poupança indicam que, em con· 
seqüência -do reajuste do saldo devedor dos 
financiamentos em 84,32%, correspondentes 
à inflação de março, aumentará em 400 mi· 
lhões de cruzeiros o saldo residual de todos 
os contratos. A aprovação desse dispostivo 
permitirá que o rombo seja pelo menos estan· 
cada. Pois bem, Sr. Presidente e Srs. SenadO· 
res. é essa a alternativa que estamos propon· 
do, através de emenda à Medida Provisória 
n~· 191, de 12·4·90. acrescentando parágrafo 
à Lei de n~ 8.024, de 12-4-90. Essa norma 
de 24-4-90 transformou em lei a Medida Pro· 
visória nD 168, espinha dorsal do novo Plano 
Económico. 

Por acreditar no mérito desta proposição, 
apresentei perante esta Casa, em 20 dé maio 
de 1990, Projeto de Lei do Senado n" 31/90, 
v~rsando sobr:: o tema_em questão e que ori
gmou na emenda Objeto deste pronuncia· 
menta. uma vez que a tramitação das Medi· 
das Provisórias tem preferência sobre os pro
jetas de lei e sua transformação em norma 
legal será em um prazo bem curto, de acordo 
com a importância e oportunidade desta ma
téria. 

Transferir a titUlaridade de cruzados novos 
para o agente financeíro ·a-ahabitçaão não 
proporcionará aumento da liquidez da econo· 
mia, pois esse dinheiro continuará nas mãos 
do Governo. 

Além disso, medida idêntica já foi adotada 
pelo próprio Governo para se desfazer das 
mansões ministeriais em Bras{lia.$e os cruza
dos novos puderam ser liberados para a aqui
sição de mansões, por que não liberá-los tam· 
bém para a quitação de imóveis muito mais 
simples, adquiridos pelo Sistema FinanCeiro 
da Habitação? Se os ricos e abonados pude~ 
rem dispor dos seus cruzados novos para ad· 
quirir imóveis luxuosos e sUpérfluos, por que 
não facultar o mesmo aos mutuáric;>s que sua
ram para adquirir um imóvel para sua mora
dia, em financiamentos que se estendem até 
por décadas? 

Até agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o mutuário que tiver cruzados congelados po
derá sacar até setembro para pagar suas pres· 
tações. _se __ Q_seu contrato é dos antigos e o 
reajuste continua anual, o valor d~ sua presta
ção será ou foi majorado em até 50 vezes. 
A troca do IPC de março (84,32%) pelo-BTN 
de março (41,28%) facilita o montante desse 
abusivo reajuste. 

O alcance so~al da emenda por nós pro
posta, Sr. Prestdente e Srs. Senadores, é in· 

questionável. Tem sidO amplamente no'ticiã
do pela imprensa esta justa medida. O pró
p-rio Jornal do Brasil, em sua edição de 
16-6-90, enfoca com muita clareza a necessi· 
dade de prosperar esta idéia. A sua adoção 
vem fazer justiça a muitos brasileiros humil
des que ficaram sem suas econofriias, em ra· 
zão do Plano EcOnómico do novo GoVerno. 
Essa, pelo menos. é uma forma de verem 
os seus cruzados novos utilizados de maneira 
proveitosa para si e para toda a sua famflia. 
O mOmento para a aprovação desse dispo· 
sitivo_ é agora. pois o prazo para a transfe
rência de titularidade dos cruzados novos é 
só de 180 dias. 

Trago ao Plenário este meu projeto e a 
emenda 9ue faço à Medida Provisória nd 191 
para soliCitar dos Srs. Senadores o seu apoio.' 
pois essa aprovação é mais que necessária 
para que_ possamos ajudar os mutuários do 
Sistemã Financeiro da habitação a usar o seu 
dinheiro, que está preso, que está retido, na 
liquidação de seus débitos da casa própria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e 
Srs. Se?adores. (Muito bem!) 

Dl.mmw- o (itscurso do Sr. Francisco 
Rollemht'rg_, o Sr. Pompeu de Sousa, 3" 
s,•áetdrio. diEm a cadeira da presidtn· 
d_a_;_ 9~1e ~OcUPada pelo Sr. Mário Maia. 

O S~~- PRJ;:SID~NTE (Mário Maia) -
Concedo a palavra ao próximo omdor inscri
to, o nobre Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. POMI'EU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente. Srs. Senadores. acabei de insere· 
ver-me, pois estava aprisí0li.3:do aí, na cadeira 
que V L Ex"' atual~ente honra com a sua pre
sertÇá. Recebi da minha assessoria a-informa· 
ção ......._ eStá aqui num bilhete -. porque eu 
próprio nãW pude tomar conhecimento direto 
do acontecimento, pois estava em outra ativi
dade, de vez que sou um enclausurado desta 
Casa: õ}:lessO.al dO Síndisei:>- SíndicatoS dOS 
Servidores Púhlicos está promovendo. neste 
instante. um movimento de protesro contra 
as arbitrariedades cometidas pelo atual Go· 
vtrno; e nós sabemos quantas. como e quão 
enormes são tais arbitrariedades. Organizou 
o Sindicato uma concentração em frente ao 
Ministério do Trabalho e da Previdência So
cial, que por sinal tem como seu titular um 
trabalhador. Foi muito p[oclamado que um 
trabalhador, pela primeira vez. ocuparia o 
seu Ministério, o Ministério -do Trabalho e 
da Previdência Socíal, iiabalhador que inclu
sive dirigia uma_central de trabalhadores; tra
balhador.aliás. muito elegante, muito bem 
posto e de quem, até, certa vez um eminente 
Jurista de São Paulo assinalou que tinha, não 
me lembro se trejeitos ou meneios de galã 
de novela ou a!go p_arecido. 

O fato é que S. Ex", um trabalhador, teve 
uma concentração de colegas, de companhei~ 
ros e outros ti'abalhadores defronte do seu 
Ministério e a' Polfcia do Distrito Federal, 
segundo me informa este bilhete, atacou os 
manifestantes, prendeu um Diretor do Sindi
cato, Chico Máchado, e também o carro de 
som. 

A Presidente do Sindicato, a servidora pú· 
hlica Maria Laura- que. aliás, conheço mui· 
lo bem, pür ser uma compantteira de lutas 
durante a ditadura, quando muito convive· 
mos, porque mu-ito lutamos juntos para der
rubar a ditadura militar- à frente dos mani
festantes. transferiu a concentração para o 
Ministério da Justiça. onde, evidentemente. 
procurou justiça, assim como defronte do Mi
nistério do Trabalho procurara solidariedade 
de trabalhador a trabalhadores. No Minis
tério da Justi_ça foi ela procurar justiça. depois 
de ter ido a Secretaria de seguranÇa Pública 
do Distrito Federal. para tentar, pelo menos, 
reaver o carro de som e procurar libertar o 
companheim de sindicato que fora preso na-
quela concentração. ' 

Acontece que defronte do Ministédo da 
Justiça novamente os manifestantes_sofreram 
agress6es físicas. A manifestação tomou aí, 
um aspecto mais contundente, mais grave. 
porque, se em frente ao Mínistêrio dQ Traba
lho houvera uma certa agita~ão· de pa.rte a 
parte de pequenos desforç-os pessoais, aqui, 
ao lado Jrt?~I_llO do Co_ngresso Nacional, por· 
tanto os manifestantes sofreram agressões fí
sicas, sendo espancados a cassetetcs, enquan
to era apreendido um segundo carro de som 
que fora levãdo para substituir o primeiro. 

A Presidente do Sindisep. Maria Laura. 
procurando resolver o incidente, falou com 
o Secretário-Geral do Ministério da iusdça 

..e obteve respost~ daquela autoridade: que 
não mandoU apreender o carro de som e_ não 
se responsabilizava pela repressão aos funcio
nários grevistas. Em função desses ã.conteci
mentos, a re-presentarite do Sindisep sOlicita 
apoio dos Parlamentares-._ para que compa
reçam ã Secre_taria de Segurança PúbHca do 
GDF e intercedam a seu favor. solicitando 
a liberação imediata dos carros de som 
apreendidos. 

Este_é _o apelo que faço desta tribuna, rela
tarido esses acont.ecimentos relacion-adOs com 
a greve dos_ ~ervidores públicos aos nobres 
Colegat>. para que sintam alguma solidarie
dade pelos trabalhadores, pelos agredido~. 
pelas vítimas da violência oficial. e tomem 
as providências que o -ca<>o exige. 

O Sr.- Afonso Sancho- Púmite~me V. Ex· 
um aparte. nobre Senador Pompeu de Sousa? 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Com muito 
· prazer ouço o aparte do nobre Senador Afon· 
so Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- Entendo, Senador, 
que_ a greve é algo justo, está dentro da Cons
tituição e. como diz o Ministro do Trabalho, 
é "imexível", mas também é predsõ-Jevar 
em consideração que ninguém tem o díreito 
de .incomodar os outros. Pegar um carro de 
som e azucrinar os ouvidos de quem quer 
que seja, dentro das leis brasileiras, .é um 
ato inteiramente irregular. Em Fortaleza, 
certa vez-, o sindicato desejou fazer isso num 
Oanco, e o banco entrou com uma petição 
ao Secretário de Segurança, o qual mandou 
que fosse retirado o carro. AO retirá-lo, ele 
o apreendeu. Deve ter sido o caso ac{ui. Não 
acredito t?mbém que ninguém tenha sido. 
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agredido espontaneamente. Essa agressão, às 
vezes, surge porque houve uma reação e, haw 
vendo uma ação. há uma reação_. Isso é muito 
comum. Eu estava casualmente no Ministério 
da Justiça, quando vi meia dúzi(!. de grevistas. 
Falava-se em greve nacional, em greve geral 
e havia só meia dúzia de grevistas. _São os 
desocupados mesmas que estavam desejosos 
de fazer aquele movimento, porque talvez 
os outros estivessem trabalhando nos seus 
afazeres. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Senador, 
qual o Ministério que V. Ex· mencíonou1 V. 
EX" estava referindo~e. no m~mento, a qual 
MinistériO? 

O Sr. Afonso Sancho - Ao Ministério da 
Justiça. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Ah!, sim. 

O Sr. Afonso Sancho - Para lá não foi 
uma comissão. foram todos os que estavam 
no Ministério do Trabalho, para pedir uma 
audiéncia ao MiniStro da Justiça, a fim de 
fazer essa reclama~ão a que V. Ex• se refere. 
E o Ministro mandou que aguardássemos. 
pois estava atendendo outras pessoas. Sou 
daqueles que não justificam que ninguém tire 
o sono dos outros. Fazer sua greve é justo, 
a lei prevê, a ConstituiÇão ·a endoSsa, mas 
tirar o sossego doS outros com carro de som ... 
Nem mesmo nas nossas campanhas pollticas 
ninguém tolera isso. Torna~se antipático. 
acirram-se os ãnimOs: EStou f3lando isto a 
V. Ex• porque casuáfmente ia eu ao· Mi~is
tério da Justiça e vi aquela aglomeração. O 
meu motoris[a me informoú o· que ocorria. 
Era isso que eu gostaria de dizer a V. Ex•· 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Agradeço 
ao nobre Senador Afonso Sancho o aparte, 
que dá a versão do outro lado. Como eu não 
estava nem entre os manifestantes, nem den
tro da sede do Poder, nem do lado de fora 
dos que se manifestavam, nem do lado de 
dentro dos que exercem o Poder, não posso, 
de maneira alguma, avançar qualquer julga
mento a respeito da contradiç<'lo.com a infor
mação de Maria Laura, pessoa que me_rece 
muito a minha fé, a ID1nha conliançi, de vez 
que convivemos muito na luta .contra a dita· 
dura. Realmente, tivemos .. algumas vezes, 
muita~ oportunidades de usar carros de som, 
de tê·los apreendidas, como também" gente 
agredida. Isso aconteceu muito durante a di· 
ta dura militar. de forma que não· chega pro· 
priamente a constituir um fato novo, apenas 
um fato novo numa situação que· deveria ser 
nova, numa situação em que a liberdade de 
manifestação, a liberdade de reunião, a liber
dade de concentraçãó-popular deveriam ser 
respeitada<:, 

Quanto à afirmação de S. Ex-, o nobre 
Senador Afonso Sancho, de que o -carro· de 
som incomoda os ouvido!>, aceito, mas é pre
ciso às vezes incomodar os ouvidos dos que 
não têm ouvido para ouvir os deserdadt>s 
Só têm ouvidos para ouvir os beneficiárjos 
e os beneficiados da coisa pública, os benefi
ciários e beneficiados do poder. Já que esse 
Poder todo-poderoso se recusa a ouvir, é pre-

ciso gritar, ·é Precisci-·íedr os seUs- ouvidos, 
é preciso realmente usar o !>Ortl, o som do 
protestO, o Som da voz dos oprimidos. para 
que os opressores tenham consciênCia da sua 
própria violência. da süa própria arbritrarie
dade, do seu próprio poder posto acima da 
legitimidade do seu mandato: e este Governo 
que aí está fOi eleito justamente por aqueles 
que o próprio Chefe de Governo chama de 
descamisado:-. e pés descalços. Elegeram-no 
porque foram enganados; agora, sentem-se 
traídos. 

Sr .. Presidente, Srs. Senadores. não vou 
mais· demorar-me nesta tribuna, voltarei ime
diatamente às minhas funções aí na Mesa. 
Mas mio. poderia, de maneira alguma, deixar 
de daqui lavrar o meu prote~to e. ao mesmo 
tempo, embora o nobre Senador Afonso San
cho me lembre que isso é contra a lei, fazer 
ruído .. Não sei até quando o ruído do carro 
de som ultrapassava as limitações legais. de 
vez que não era em horas mortas da noite. 
mas em pleno dia. Não sei exafamente quais 
os dec:ibéis permitidos a essa hora. 

Posso, entretanto, dizer ao nobre Senador 
Afonso Sancho que muito mais grave do que 
perturbar o silêncio em pleno dia. com um 
simples carro de som protestando contra arbi
trariedades do Podtrr Público~ muito mais 
grave do que isso é o próprio Presidente da 

. República montar·numa motocicleta japone
sa de presença no Brasil absolutamente injus
tificada até hoje pelà Si- Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento e·de todos os 
Seus-turabaldes, pois confessa que. depois de 
investigar trezentas motocicletas na mesma 
situação, verificou que dentre essas trezentas 
não está aquela que, assim, tem todas as apa
rências de ser um veículo contrabandeado. 
ISso é muito mais grave do que alguns pobres 
funcionários públicos- púsegllidos, demitidos 
iitdiscriminadamente, sem nenhum critério 
de. valor, de julgamentO do seu trabalho, do 
mérito. o.u demérito do seu trabal,ho, e que 
são·, pura e- Síinpksmente. decapitados do 
Serviço Público, mandados embora ou postos 
em disponibilidade e ilegalmente terem redu

-zidos os seus vencimentos. 
· -Á perturbação do silêncio não é nada dian
te da violação de leis bem maiores do País, 
da violação não apenas da Lei do Silêncio 
:--pois não sei quantos decibéis produz essa 
motocicleta jap(mesa - andando a mais de 
160 km/h pelas Vias públicas desta cidade, 
com ameaça à vida dos pedestres, motoci
cl~tas com todas as características, com todos 
Os indícios de ser um veiCUlo contrabandeado 
e montado pelo Próprio Presidente da Repú
blica, que, alíás, realmente. parece mUito 
bom de montaria. 

O Sr. Afonso· Sancho - Esta é ·Uma 3firma
ção caluniosa que V. E~~ ~da não provou. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Era o que 
tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - con
cedo a palavra ao nobre Senador Aureo Me
llo. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB- AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, estamos recebendo, 
pro;;·eoiente de Manaus e enviado pelo Cen
tro da Indústria do Estado do Amazonas, 
documento em que essa instituição, que con
grega a :maioria dos industriais do meu Esta· 
do, protesta de certa forma, ou manifesta 
o seu descontentamento com referência à de
cisão do Conselho de Política Fazendária
CONF AZ, em reunião recente que o mesmo 
manteve. 

As decisões daquele colegiado, diz o Cen
tro da Indústria do Estado do Amazonas, 
feriram, mais uma vez, a Zona Franca de 
Mana.us, em desprezo total à nossa Consti-
tuição vigente. · 

Diante dessa situação, solicitam eles·o total 
apoio no sentido qe proteger e preservar a 
única instituição que efetivou o desenvolvi~ 
mente daquela região, com reflexos altamen
te positivos no co~texto. da economia nacio· 
nal, a nossa Zona Franca de Manaus .. 

Através desta tribuna. procuramos fazer 
nosso o pedido e o apelo dos componentes 
da indústria do Estado do Amazonas, junto 
ao Conselho de Política Fazendária, para que 
mantenha o respeito necessário ao Decreto
Lei n9 288/67, porquantó essa reunião, reali
zada em Brasília, revogou a isenção do ICM 
para as vendas de açúcar de cana para o Ama
zonas, baixou as vendas de produtos semi-e
laborados em geral e aboliu o crédito, presu
mido, de. que. se beneficiavam os fornecedo
res da Zona Franca de Manaus. 

O Secfetár.io. de _Fazenda do Amazon_a,s_, 
Sr. Ozires Silva, fícOu impresSfOlladÕ. com a 
posição generalizad?mente contrária à Zona 
franca. Com ele votaram ::tpenas represen
tantes de Pernambuco e o do Distrito Fede
ral, o amazonense Sr. Ozias Monteiro. No 
fim da re._up.ião viu-.se obrigado a reclamar 

e, como se.diz em giria -comUm, a "virar a 
mesa." Comunicou que não assina os.convê
nios. considerou as medídas inconstitucionais 
e anunciou providências enérgicas na área 
do Judiciário, por parte do. Governo do Ama· 
zonas. 

Os incentivos fiscais revogadoS constituem 
a essência da Zona Franca de Manaus e, ao 
que se entende. são protegidos pelo art. 40 
do Ato das Disposições Constitucwnais Tran~ 
.sitórias da Constituição Federal por mais 25 
anos. 

O Secretário de Fazenda do Amazonas dis
se que não. poderia calar-se diante das deci
sões, já que, se o fizesse, a ampliação da 
revogação e o número mais extenso de pfodu· 
tos seriam questão de tempo. 

A Zona Franca de Manaus, frágil arcabou
ço jurídico, responsável pela formação de um 
impressiOnante complc'{O industrial, parece 
destinada a viver sob algo parecido com a 
máxima que ,se dizia antigamente; "Se o Par
tido era liberdade, no caso da Zona Franca 
o preço da sobrevivência e a eterna vigilãn
cia". 
-·Por esta r<!ZãO, trazemos aqui a nossa pala
vra para que o CONF AZ tome conhecimento 
e, se possível, analise, com todo o cuidado, 
essa decisão, que representa um _go!pe bas, 
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tante desagraaaveJ para a cconoínià do Esfà
do que tenho a honra de represeatar nesta 
casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pr~sidente 
(Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Aúreo Me
/lo, O Sr. Mário Maia deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo sr. 
Pompeu de Sousa, 31 SecreiáriO, 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Di
valdo Suruagy. 

OSR-DIVALDOSUROAGY(PFL-AL. 
Pronuncia o· seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no último dia cinco, 
comemorou-se a Data Mundial do Meio Am
biente, e a Secretaria do Meio Ambiente de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, valen
do-se da ocasião, lançou o "Projeto Pau-Bra
sil", visando conscientizar jovens e crianças 
quanto ao uso racional dos recursos naturais. 

A Lei Federal o\' 6.607, de 7 de-dezembro 
de 1978, instituiu o paU-brasil como a: árVore 
nacional. 

A idéia do programa é chamar a. atenção 
para a trajetória histórica do pau-brasil, ca
racterizada pela sua abundância, exploração 
desordenada e extinção. 

Para proporcionar o resgate histórico de 
um dos principais recursos naturais de nosso 
Pafs, o projeto coínpreenderá o plantio de 
cerca de duas mil mudas da árvore, doadas 
pelo Instituto de Botânica de São Paulo, dis~ 
tribuídas entre escolas de primeiro e segundo 
graus, clubes recreativos e de serviço, univer~ 
sidades e faculdades, entidades comunitárias, 
parques, reflorestamento, criação de reservas 
e arborização de uma avenida. 

A evolução histórica -da exploração do 
"pau-brasil" ou ·•pau-tinta", que desde 1500 
despertava a cobiça mercantilista de nossos 
descobridores e colonizadores, e da Europa 
como um todo, foi marcada por um cortejo 
de violência predatória por trezentos e seten
ta e cinco anos e q·ue- se estendeu sobre um 
produto potencial natural de milhões de anos 
a Mata Atlântica. 

Movidos por um conceito de que a natureza 
funcionava como uma simples fonte de recur
SO!. ilimitados, os colonizadores criaram um 
modelo de desvatação, que se fixou profun
damente nos sistemas sócio-ecórtómicos, 

Daí, resultou um processo compórtamen
tal generalizado e contfnuo de grande insensi
bilidade às implicações decorrentes sobre o 
meio ambiente, levando o pau~brasil à sua 
quase extinção. 

Tal exploração fóí urit exemplo tfpico da 
ocupação do meio pelo homem, em função 
exclusivamente de suas necessidades imedia
tas, sem a preocupação de avaliar o quanto 
e como aproveitar da árvore, sem gerar um 
desequihbrio ambiental. 

A vegetação dominante no Brasil, há um 
milhão de anos, já existia exuberante em va
riedade, porte e beleza. De lá para cá, foi 
sofrendo alterações pela ocorrência de cata~ 
clismas geológicos e perfodos de frio ii:ttenso 

que ·modificaram a topografia e o clima da 
superfície terrestre. _ 

A ~ntão cob.ertura vegetal_adaptada a um 
cllm<i quenle e_ úmido, em virtude do resfria~ 
menta intenso dos pólos, passou a ocupar 
apenas uma estreita faixa do Planeta. Nesta 
faixa, encontra-se o Brasil, País brindado pe~ 
la natureza cOm a Floresta Amazónica e a 
Mata Atlâ_ntica; é ã mesma "matariã que é 
tanta e tão grande, tão densa e de tão variada 
folhagem, que ninguém pode imaginar .. , des
crita por Pera Vaz de Caminha quando da 
chegada de Cabral às costas brasileiras. 

_Naquela "mataria", os portugueses desco
briram a existência de urna riqueza, para eles 
inesgotável, representada por um espécime 
vegetal que atingia até trinta metros de altura 
e_ um metro e meia -de circunferência, cOr 
de brasa, batizado de "pau-brasil", do qual 
derivou o nome de nosso País- Brasil. 

A existência desta planta, de onde se obti
nha, além da madeira, a tinta "cor-de~brasa", 
mais tarde denominada brasilina, despertou 
grande interesse "além~mar", visto no orien
te já ser sobejamente conhecida pelo seu co
rante muito disputado no comércio europeu 
desde o século IX. Esta árvore e a beleza 
de aves como araras e papagaios foram consi-:. 
deradas as únicas riquezas de real valor co
mercial. 

Assim, em 1500, sob o aspecto essencial
mente mercadológico, inicia-se o primeiro 
período da história do pau-brasil: o Período 
Económico. 

O Velho Mundo se utilizava da natureza 
não para atender às exigências mfnimas ne
cessárias à sobrevivência, mas sim, com um 
intuito de monopólio do pau~brasil para a 
indústria de tinturaria, satisfazendo, princi~ 
palmente, a vaidade da civilização eurQpéia, 
que lançava no mercado tecidos de cor púrpu~ 
~a, símbolo de dignidade e nobreza dos povos 
Orie-ntais. 

A construção naval e a marcenaria de luxo 
consumiam toneladas desta preciosa madei~ 
ra. 

Ignorando que a cada árvore derrubada 
correspondiam cem anos d~ desenvolvimento 
até atingir a condição de corte, os explora
dores iniciaram um processo de extinção bru
tal e incontrolável. Milhares de árvores secu
lares de pau-brasil estavam distribuídas ao 
longo da costa desde o Rio Grande do Norte 
até o Rio de Janeiro; as mais cobiçadas eram 
as que se encontravam em Alagoas e Pernam
buco por terem coloração mais intensa e du
radoura. 

O monopólio da Coroa POrtuguesa sobre 
o pau~brasil teve _vida curta. A França, a In
glaterra, a Holanda e a Espanha passaram 
a tomar parte das atividades extratívistas, 
ajudados pelos índios inocentes, em troca de 
quinquilhadas~ TãJVez _este tenha sido o pe
rfodo mais intenso de dev-aStação;r;tão só com 
referência ao pau-brasil mas também dé ou-
tras essências florestais, -

A História cOilta sobre a nau "Bret~é 
que, em apenas uma viagem, em 1511, trans
portou cento e cinqüenta toneladas de pau-
biásil. . 

A intensidade da derrubada florestal pro
vocou em 1542 a elaboração da Primeira Car
ta Régia, que estabelecia normas -disciplina
res para o corte das matas e determinava pu
nição ao desperdício de madeira nas regiões 
conquistadas. Tal medida não se originou da 
sensibilidade ao equilíbrio da natureza que 
se encontrava ameaçada, mas sim, pela eva
-são dessa riqueza. sem controle da Corte. 
Essas normas, entretanto, jamais foram cum
pridas. 

Em 1605, surge um regimento fixando a 
exploração em seiscentas toneladas por ano, 
com o objetivo apenas de limitar a oferta 
de madeira no mercado europeu e manter 
preços elevados. 

François Tourte, projetista francês, desco
bre mais uma utilidade para a made-ira do 
pau-brasil: criara o arco do violino. 

No Brasil Império, muitas outras proibi
ções surgiram sem resultado, entre elas a Car
ta de Lei, de outubro de 1827, delegando 
poderes aos jufzes de paz das província~ na 
fiscalização das ma1as e na intÚdição de corte 
das madeiras de construção em geral: daí a 
terminologia "madeiras de lei". -

Na tentativa de controlar o desmatamento. 
a Princes'a Izabel, em 1872, autOrizou o fun
cionamento da primeíra cóffij>anhiii priVada 
especializada em corte de madeira, mas, em 
1875, liberou totalmente da licença prévia 
qualquer corte de madeira nas matas parti
culares. 

Há teorias cogitando ter sido o desmata
mento desenfreado uma das causas da deser~ 
tificação do Nordeste. Tal desmatamento, na 
sua voracidade, provocou, no fim deste perío
do, a escassez do pau~brasil e de outras ma
deiras de lei nas matas litorâneas, muitas ve
zes, dando lugar à cultura canavieira. Inicia
va-se o período de abandono, que avançou 
pelo Período Republicano. Epitácio Pessoa, 
em 1920, preocupado com a preservação e 
restauração das matas, manifesta-se: "dos 
países cultos dotados de matas e ricas flores
tas, o Brasil é, talvez, o único que flão -possui 
um código florestal". 

Dessa forma. em {921, criado o serviço 
florestal e regulari_zado em 192~. o mesmo 
nãO tinha respaldo na Constituição de 1891, 
pois nela não havia nenhuma _referência a 
respeítO. 

Já em 1934, o Código Florestal_é transfor
mado em lei, em defesa das florestas e matas 
particulares._ O resultado deste projeto é a 
criação do Parque Nacional de Itatiaia, a pri
meira unidade de conservação no Brasil; ain
da assim os remanes_centes naturais .do pau~ 
brasil não estavam totalmente protegidos. 

Inicia-se o terceiro período do pau-brasil: 
o Período da Recuperação. Em 19721ança-se 
uma campanha nacional em sua-defesa, que 
visa recuperar a memória histórica e cuida-se 
da distribuição de mudas _em todo território 
nacional. _É o grito ecológico sufocado por 
tanto tempo, corn:o que a exigir a devolução 
de cada árvore desta espécie ao solo, como 
forma de resgate de cada pau-brasil tombado 
sob o peso dos impiedosos machados que os 
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sangraram, insaciavelmente durante trezen
tos e setenta e cirico anos. 

Parece-nos que no Brasil a consciência no 
que se refere ao meio ambiente ainda possui 
resquícios de colonialismo~- com sua caracte
rística insensibilidade agindo em nome do de
senvolvimento do progresso, avançando so
bre a natureza. 

A campanha do Município de Ribeirão 
Preto evidencia mais uma vez a preocupação 
primordial. Ao mesmo tempo em que em 
muitas cidades a fúria devastadora prossegue 
em nome de um falso progresso, essa cidade _ 
consegue unir esses dois pólos, aparentemen
te antagónicos, de uma forma rápida e obje
tiva, envolvendo a população num esforço 
espontâneo e consciente. 

Ribeirão Preto, na pessoa de seu Prefeito 
Welson Gasparini e do Secretário âo Meio 
Ambiente Antonio Marcos Borges de Olivei
ra, sai à frente em uma inicíativa que deveria 
ter partido de órgãos ligados ao preserva
cíonísmo e à própria história deste País. 

Auguro que, os que empunham o estan
darte da ecologia, sensibilizem-se com a cam
panha e bradem, em uníssono, em prol do 
meio ambiente. Devemos considerá-lo da 
maior importância. É uni legado para nossos 
descendentes e um exemplo para o mundo 
inteiro. que hoje tem seus olhos voltados para 
a Amazónia. 

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

O SR. PRESlDENTE (Poffipeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhãe_s. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -. 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, operou bem e 
dentro de suas le!;ítimas competências a Co
missão de Trabalho da Câmara dos Depu
tados ao responder aos desacertos da política 
de salário do Governo com ã aprovação e 
pedido de urgência de um novo texto, que 
retoma e amplia as aq uisiÇ:ões das Leis n"" 
7. 788 e 7 .789, que definiam a poUtica salarial 
antes do Plano Collor. 

Apesar· de todos saberem é bom qu~ se 
repita: saláríó iião gera inflação; ele corre 
atrás, quase sempre perdendo pelo caminho. 
Só há uma exceção a essa regra: quando os 
salários reais crescem mais do que a inflação 
eles podem produzir efeitos íriflacionários em 
cadeia. Isto, porém, nunca aconteceu no Bra
sil. Aqui os salários são vítimas da inflação. 

O Presidente da República, entretanto, pa
reCe não acreditar neste fato. Mesmo tendo 
prometido há alguns meses, se eleitO, não 
descarregar o ónus do combate inflacionário 
sobre os _t[abalhadores, a primeira coisa que 
fez foi "garfar·· a poupança da classe média 
e acabar com o reajuste automático dos salá
rios que vinha sustentando miJ;Iimamente as 
condiç6es de v_ida dos assalariaâos numa con
juntura extrerilãmente difícil. A Medida Pro
visaria. n~ 16R. çonvertida em lei pelo apoio 
da maioria "governista no Congresso. inudou 
isto e aindã por cima amarrou com outra me
dida, a Medida Provís6ri<i ii'' 185, a_ Justiça 
do Trabalho. Resultado: os salários estão no 
ponto mais baixo do seu poder aquisitivo nos 
ú1timos anos. 

RENDIMENTOS E PODER 
AQUISITIVO DOS SALÁRIOS 

O Plano eliminou o reajuste automático 
de salários e introduziu a meados de maio, 
quando se esperava o anúncio de um indexa
dor para os salários em junho, a "livre nego
ciação salarial". 

_ Ficou a descoberto a questão dos índices 
de abril e maio. Com isto, caíram, segundo 
a Fundação Seade{SP, os rendimentos do tra
balho na ordem de 9,2%, sendo de assinalar: 

QUEDAS COM BASE NO ICV/DIEESE: 

Mercado Informal 16,5% 
Comércio 12,5% 
Serviços 10,2% 
Indústria 7,9% 

·A -peSquisa indica também que os salários 
em março atingiram seu nível mais baixo des
de 1985. 

Mas enquanto a Câmara dos Deputados 
repõe a tradição de correção automática dos 
saJários, COJP: ganho de ~% para o salário 
mínimo, rejeita a Medida Provisória n" 185, 
que impedia a apreciação das medidas do Pla
no pela Justiça (dia 31 de maio). Consta que 
o Governo se prepara para disparar uma nova 
Medida Provisória, regulando a Livre Nego
ciação Salarial. _Ora, livre negociação num 
ccmtexto recessivo, como já admitiram até 
mesmo setores governistas, como o Ministro · 
Rogério Magri e o Deputado Renan Calhei
ros, Líder do PRN na Câmara dos Deputa
dos, é sumária ratificação de perdas. O Go
verno tem o dever de reconhecer a extrema 
diferenciação na classe trabalhadora brasilei-

ra, onde uma pequena minoria é formalmen
te vinculada por contrato de trabalho e sufi
cientemente organizada para comandar rei
vindicações. Abandonar a grande maioria ao 
jo-go do mercado é o mesmo que jogá-la aos 
leões. 

O Governo, na verdade, está pretendendo, 
com a livre negociação, safar-se de duas res
ponsabilidades: a primeira técnica, assumir 
um indexador como o representativo da evo
lução dos preços no período; a segunda, ce
distributiva, assegurar que os ganhos de pro
dutividade e salários não se concentrem so
cial, setorial e regionalmente. A questão das 
perdas pós Plano be pode ser negociada, não 
se admitindo, porém, perdas a médio prazo. 
Se o IPC de 44,8%, de 15 de março a abril, 
e o de 7%, deste mês a maio, cOntêm apenas 
uma memória, que se pondere este indicador 
pelo da FIPE, que mediu 3,29% eS,S%, res
pectivamente. Mas não recoithecer que está 
havendo perdas é puro cinismo. A aceitação 
de um índice de 5% para a correção salarial 
do mínimo de maio já foi um avanço do Go
verno, mas que mais demonstra a necessidade 
de uma verdadeira pol(tica salarial do que 
a livre negociação. A propósito de cinismo, 
foi simplesmente aviltante escutar da própria 
Ministra da Economia, Dr" Zélia Cardoso de 
Mello, em entrevista con.cedida a Man1ia Ga
briela, no Programa "Cara a Cara" de do
mingo, di~ 27 de maio, que estava satisfeita 
com a remuneração de sua poupança no últi
mo mês. A verdade, também aqui, é que 
a poupança deu prejuízo aos aplicadores em 
abril e maio. Isto explica a crescente fuga 
para o dólar paralelo, que despontou e preo
cupa as próprias autortdades, já que o dólar 
livre fechou no dia 25 a Cr$ 54,00 e o dólar 
paralelo foi a Cr$ 91,00. Concretan:,~ente, se
gundo inforrilaÇOes da Andim-a, as cadernetas 
de poupança Perderam Cr$ 2~8 bilhões desde 
19 de março até final de abriL O descrédito 
das cadernetas de poupança está co,p1provado 
{X)r pesquísa realizada pela Datafolha, publi
cada por este -periódico a 27 de maio. Os 
resultados são claros: as pessoas físicas ajnda 
estão sob o impacto do choque e desconfiam 
de uma nova investida do Governo. Em todas 
as cJã.sses de renda o número de pessoas que 
"tinha" aplicações na poupança caiu pela me
tade, enquanto as aplicações no "black" pra
ticamente _dobraram, revalorizando esta 
moeda a um nível já superior ao verificado 
ãs vésperas do Plano. 
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A RECUPERAÇÃO DO DÓLAR NO PLANO COLLOR 

i'ICoto:~o<nNC1I 

Diante destes fatos, a Ministra da Econo
mia devia estar mais atenta. Seu declarado 
·~guru", Luíz Gonzaga Beluii:o, diz que S. 
Exa errou ao ter permitido um restabeleci
mento rápido de uma liquidez muito frouxa, 
afirma que os empresários já restabeleceram 

A fsvor do Pia riO, 

(Cotaçtio rJà vendo do-dólar no mercado poralelo, em Cr$} 

a expectativa da volta da inflação e prog~ 
nostica_quc, agQra, a recessão corretiva será 
muito mais profunda. Mas, precisamente 
porque esta recessão já está em marcha, a 
credibilidade no Plano se deteriora e destrói 
a base de_ sustentação política das medidas 

ern"curso, demonstrando, como afirinei outro 
dia, que os índices de popularidade se consti~ 
tuem numa dança frenética demais para dar 
sentido à história. Eis corno a agência Me. 
Cann Ericson Brasil está captando esta evolu
ção dos espíritos, numa clara evidência. da 
crise política que se aproxima. 

Como ficou em maio (em.%) 
ClanuA 

b Pl.á*1o estã dando certo 

Nilo estâ dando 

Ainda é cedo para diz8r 

Era o tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 
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COMPARECEM MAIS OS SRS~ SENA· 
DORES: 

Aureo Mel lo -João Castelo -Alexandre 
Costa - Divaldo Suruagy. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Man
sueto de Lavor. (Pausa) 

S. Ex• desiste da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Passa-se â 

ORDEM DO DIA 
A lista de presença acusa o comparecimen: 

to de apenas 36 Srs. Senadores, não havendo, 
assim, quorum para deliberação. 

Em conseqüência, as matérias da pauta de 
hoje, constituída dos Projeto de Lei do DF 
nP 31/90, Projeto de Lei do_ Senado n~_ 64/90, 
Projeto de Lei da Câmara n" 10/90, Projetos 
de Lei do Senado nos 199 e 291, de 1989, 
Projetas de Lei do DF no$ 21 e 23,- de 1990. 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 9/90. Re
querimentos n"' 113, 114 e 121, de 1990. Pro
postas de Emenda ã Constituição n-s 3, 4 e 
6, de 1989, e Proposta de Emenda à Consti
tuição n91, de 1990, todas em fase de votação, 
itens 1 a 15, ficam adiadas para a próxima 
sessão. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A presidência comunica ao Plenário que 
recebeu ontem as informações prestadas pela 
S~ Ministra de Estado da Economia, Fazenda 
e Planejamento, Dr. Zélia Maria Cardoso 
de Mello, em atendimento ao Requerimento 
de Informaç6es no 36, de 1990, de autoria 
do Senador Jamil Haddad. Esclarece, ainda, 
que as informaç6es, parciais, foram encami· 
nhadas, de imediato, ao requerente. 

O Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secretário, 
deixa a cadeira da presidência que é ocu· 
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden· 
r e. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, convocando uma extraor· 
dinária a realizar-se hoje, às 15 horas e 15 
minutos, com a seguinte_ 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DO 
DF N" 31. DE 1990 

(Em regime de urgênciã., ilos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno). 

Votação·;- em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~' 31, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir crédi
tos adicionãis até o _limite de quinze bi
lhões, oitocentos e setenta e oito mi

, lhões, quatrocentos e vinte e dois mil 
cruzeiros, e dá outras providências, ten
do 

PARECER, proferido em Plenário, 
favorável, com emenda que apresenta. 

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N•· 64, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n"64, de 1990, de auto
ria do Senador Maurício Corn~a. que 
prorro]:a o praz6 de vencimento do regis
tro provisório de partidos com represen
tação parlamentar federal ou estadual, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em Plenário. 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 10. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter
niOS _elo. art_. 375, c, do Regimento Inter
no) 

Votação, em turno úníco, do Projeto 
de Lei da Câmara no 10. de 1990 (no 
4.352/89, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que dis
põe sobre a pensão especial devida aos 
ex-combatentes. da Segunda Guerra 

~. Muridial e seus dependentes, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferi

dÇJ em Plenário, 

- 4 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 199, DE 1989 

(Tramitando em conjunto com o Pro
jeto de Lei do Senado n" 291, de 1989) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~'l99, de 1989, de 
autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que regulamenta o § z~ do art. 171 da 
Constituição Federal, dispondo sobre o 
tratamento preferencial à empresa brasi
leira de capital nacional e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob n• 167 e 167-A, 
de 1990, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidada

nia- 1~ pronunciamento: sobre o projeto 
(em fase de apreciação terminativa), fa
vorável, nos tennos de substitutivo que 
oferece; 2~ pronunciamento; sobre o 
substitutivo apresentado de acordo com 
o art. -235, li, c, do Regimento Interno, 
favorável, conforme subemendaintegral 
que apresenta. 

s 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 291, DE 1989 

(Tramitando em conjunto com o Pro
jeto dC Lei do Senado n~ 199, de 1989) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 291, de 1989, de 
autoria do Senador Itamar Franco, que 
assegura preferência, nas aquisições de 
bens ou serviços pelo Poder Público, às 

) unho de 1990 

empresas brasHeiras de capital nacional, 
tendo 

PARECER. sob n•• 167-A, de 1990, 
da CóriiisSão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela prejudicialidade. 

6 
PROJETO DE LEI DO DF 

N•· 21, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF nu 21, de 1990. de iniciativa 
do Governador do Distrito Federa[, que 
ã!tera o anexo I da Lei n" 93, de 2 de 
abril de 1990, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
143, de 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. 

7 
PROJETO DE LEI DO DF 

N'' 23, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF nu 23, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
autoriza a desafetação de domínio de 
bem de uso comum do povo, situado no 
SGM/Norte- RA I, dentro dos limites 
territoriais do Distrito Federal, e dá ouM 
tras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n" 
144, de 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal 

8 
PROJETO lJE.DECRETO 

LEGISLATIVO N" 9. DE 1990 
Votação, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo n" 9, de 1990, de 
iniciativa da Comissão Diretora, que ra
tifica, nos termos do art. 36 do Ato das 
Disposições Cons_titucionais Transhó_
rias, o -Fundo Especial do Senado Fede
ral o Fundo do Centro Gráfico do Sena· 
do Federal, e o Fundo de Informática 
e Processamento de Dados do Senado 
Federal, 

9 
REQUERIMENTO N• 113, DE 1990 

Votação, em turno único, do Requeri· 
mento nu 113, de 1990, de autoria do 
Senador Francisco Rollemberg, solici
tando, nos termos regimentais, a retira
da, em caráter definitivO-, do Projeto de 
Lei do Senado n" 114, de 1989, de sua 
autoria, que institui o ensino pago nas 
instituições federais de ensino superior 
e dá outras providências. 

10 
REQUERIMENTO N" 114, DE 1990 

Votação, em turno único, do Requeri
mento no 114, de 1990, de autoria do 
Senador João Calmon, soliCitando, nos 
termos regimentais a tramitação conjun
ta do Projeto_ de Leí do Senado n9 316, 
de 1989, do Senador Albano Franc-o, que 
estabelece limites permanentes para a 
mobilização nacional nos casos de eleva
ção dos índices de analfabetismo,_ com 
os Projetas de Lei do Senado nuS 185 
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204 e 350, de 1989, respectivamente, dos 
Senadores Mário- Maia, António Luiz 
Maya e Wilson Martins, que fixam ãs 
diretrizes e bases para a educação nacio
nal, já tramitando em conjunto. 

11 
REQUERIMENTO N•121, DE 1990 

Votação, em turno único, do Requeri
mento no 121, de 1990, de autoria do 
Senador Ney Maranhão, solicitando, nos 
termos regimentais, a tramitação con
junta dos Projetas de Lei do Senado n15 

344, de 1989, e 3_8, de 1990, de sua auto· 
ria, que regulamentam o inciso 89 do art. 
23 da Constituição. 

I2 

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989 

Votação, ertl primeiro turno, da Pro~-
posta de Emenda à Constituicão n9 3. 

de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores 
que acrescenta parágrafo ao art. !59 e' 
altera a redação do inciso Il do art. 161 
da Constituição Federal. 

13 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N• 4;bE 1989 

Votação, _em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n~ 4, 
de 1989, de autoria do Senador Leopol
do Peres _e outros senhores senadores, 
que aCresCenta um § 6o ao art. 5" do Ato 
das Di~posiçóes Constitucionais Tránsí
tórias. 

14 -
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÀO N" 6, DE 1989 

-Vot3ção, em ptitÍteiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 6, 

de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 senhores senado-

, res, que acrescenta artigo ao texto cons
titucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
r.emuneração pública. 

_ IS 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N' !, DE 1990 

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n" 1, 
de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros senhores senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
d~_ ConstituiçãO Federal. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 
minutos.) 

Ata da 74~ Sessão, em 12 de junho de 1990 
41 Sessão Legislativa Ordinária,_da 48~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

AS15HORASE15MINUTOS,ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADOR!!.S:-

Mário Maia - Alufzio Bezerra - Nabor 
Júnior - Carlos De'Carlf- -Aureo Mello 
- Odacir Soares - Jarbas Passadilho -
Joáo Castelo - Alexandre Costa - João 
Lobo- Chagas Rodrigues- Afonso Sancho 
-Cid Sabóia de Carvalho- Carlos Alberto 
-José Agripino -Lavoisier Maia -Mar-
condes Gadelha - Raimundo_ Lira - Ney 
Maranhão - Mansueto de Lavor - João 
Lyra - Divaldo Suruagy - Francisco Ro
llemberg- Lourival Baptista....:.:... Lufz Vlanna 
Neto - Jutahy Magalhães - Jas_é lznácto 
Ferreira -João Calmon -Afonso Arinos 
-Jamil Haddad- Nelson Carneiro-Seve
ro __ Games - Fernando Henrique Cardáso 
- Mauro Borges - Pompeu de Souza -
Mauricio Corrêa - Meira Filho- Roberto 
Campos - Mendes Canale - AffonSo Ca
margo- Jorge Bornhausen -Alberto Hoff
mann- José Paulo Bísol-"José- Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 44 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos 
trabalhos. (Pausa.) 

A Mesa recebeu da Sra. MiriíStia aa EcO
nomia, Fazenda e Planejamento, encami
nhando as primeiras informações prometidas 
a esta Casa, o Aviso n~ 464;-·que· vai ser fído 
pelo Sr. 19-Secretário. -

Em II de junho de !990. 
Sentior Pre:csidente, 
:R.C-fii-6:-me ao Aviso no 4:32, de 4 do mês 

em curso~ dirigido a esse Senado Federal, 
em que me reporto â solicitação contida no 
Requerimento de Informações n~ 39190, do 
ilustre Senador JamH Haddad. 

Assim sendo 1 teiJ,ho a satisf~ç3o de _di_rigir
me 1;1. V. Ex• para encaminhar-lhe_ o .Ofício 
PRESI n" 5.056.de 11-6-90, do Banco Central 
do Brasil, juntamente com oito volumeS la
crados, que contêm informações sobre trans
ferências e retii-adas de numerário feitas no 
per(odo de 1" a 13 de março último, em valor 
superior a r- milfião de cruza_do_s novos, nas 
diversas agências dos bancos em funciona
mento no País. 

OutroSsim, esclareço que_ o Banco Central, 
a fim de dar maior celeridade às demais infor· 

-mações- solicitadas no mencionado_ Requeri
mento de Informações, inclusive no respei
tante ao levantamento dos saques acima de 
NCZ$ 500.000,00 no perfodo de 15-2 a 
15-3~90, determino_u às instituições financei
ras que remetam esses dados diretamente 
àquele Parlamentar, através da Mesa do Se
nado Federal. 

Finalmente, encareço a V. Ex~ que as refe
ridas informações sejam mantidas em sigilo, 
na forma do disposto no parágrafo zo do arti-
go 38 da Lei n• 4.595/64. -

Aproveito a oportunidade para renovar a 
- V. Ex• os protestos de minha elevada estima 

e distinta consideração. -Zélia Maria Car
doso de Mello, Ministra da Economia, Fazen
da e Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19-Secretário. 

Ê lido o seguiÕte 

REQUERIMENTO N• 148, DE 1990 

Requeiro transcrição nos Anais do Senado 
Federal do artigo O amigo fraterno, do Aca
dêmico Josué Montelo, sobre Luiz Viana Fi
lho. 

Sala das Sess.ões, 12 de junho de 1990. -
Nelson Carneiro. 

(A Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O requerimento-que-ãCãba de ser lido vai 
ao exame da ComissãO Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carileiro) 
-Encontra-se na Casa o Sr. Luiz Viana Ne
to, Suplente convocado para preencher a va
ga ocorrida na representação do Estado da 
Bahiá, em face do falecimento do titular, o 
sa-udoso Senador Luíz Viana Filho. 

O diploma de S. EX' foi encaminhado à 
Mesa e será publicada de acordo com o dis
posto na Regimento Interno. 
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É o seguinte o diploma encaminhado 
à Mesa: 

ff(?~;~ 
~::.à§~1-

1 
I 

i 
o- T?.SU~~ PE€0NAL E;.LEITC~AL Dt\ 8AHIA, pelo seu PR:::SQEf'JTE, 

na confc;-:-.lde,ç:s _ÇQ _ art. 2 ~ 5 de CédiQb =:;e::oral. con~er~?_ e~te Dip:oma - de 
I 
! 

a 

Luiz Neto 
I 

Via na 

! 
eleitc em -:5 _de r.ovembro últi~o. sob a legenda do P. o:- ·s. ""'--- Partido 

Je~.c::;ré:::::::::: "S!::_::::~l ---co:-J,orm_Et Aj:9. de 5~Sao deste Trlbunat par~ que, 

:-;e.- fc;-:"'l:e. -:::~ :--:.:;::s!e.::;e.o .v:~e.-:te, posse. .swbstltuir ou suceder o. titular do 

mar.:::!ato 5:e:-:e.c!o --:=ede.-al. .: 
I 

Cidade do SalvadorJ.Lcte ·~ de 198L 

~~;(..\,;.(' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Designo os Srs. Senadores Jarbas Passari
nho, Jutahy Magalhães e Ferna!!do Henrique 
Cardoso para comporem a Comissão que de
verá introduzir S. Ex• no Plenário, a fim- âe 
prestar o compromisso regimental. (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão, o Sr. Luiz 
Viana Neto dá entrada no recinto, prestando 
junto à Mesa o seguinte compromisso regi
mental: -

"Prometo guardar a Con-stituição Fe
deral e as leis do País, desempenhar fiel 
e lealmente o mandato de Senador que 
o povo me conferiu e sustentar a união, 
a integridade e a independência do Bra
sil." (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Declaro empossado Senador da República 
o nobre Sr. Luíz Viana Neto, -que Integrará, 
no Senado, a representação do Estado da 
Bahia. 

A partir deste momentQ S. Ex~ passará a 
participar dos trabalhos da Casa. 

O ;8R. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COncedo a palavra ao nobre Senador Luiz 
~i~p~ Net~ .. 

c_O SR. LU!Z VIANA NETO (PMDB -
BA. Pronuncia o seguinte díScurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, V. Ex~s bem po
dem imaginar quanto me é amargo este mo
mento em que, trazido pela mão de uma fata
lidade madrasta, aqui chego na mais alta Casa 
da representação popular, para assumir a va
ga deixada por morte de meu pai, o Senador 
Luiz Viana. Momento que vivo, ainda aturdi
do, como quem perdeu seu centro de gravi
dade e a quem a vida impõe aprender a mais 
dura das lições: a de aprender a viver sem 
a presença mansa, sem a vigilância afetuosa, 
sem os con~elhos sempre sábios de meu pai, 
o Senador Luiz Viana. 

Muito jovem~ cego por um amoffiiial e-x
tremado, não percebi que me lançava numa 
empreitada de antemão destinada ao malo
gro, ao tentar seguir-lhe os passos, e repe
tir-lhe a luminosa trajetória. 

Como ele, formei-me em Direito na glorio
- sa Faculdade de Direito da aahia. Como ele, 

.-~--

irig"ressei no magistério, para tornar-me titu
lar da mesma cadeira em que ele pontifiCara-. 
Como ele, muito_ cedo, deixei-me seduzir pe
los en_ganosos encantos do demónio da polí
tica, e três vezes fui Deputado Federalt Vice
GovernadOr e seu auxiliar quando governou 
a Bahia. 

Numa função, no entanto, não desejei se
cundar-lhe: a de ocupante de sua cadeira nes
ta Casa. 

Na Legislatura passada, quando estive sem 
mandato parlamentar, mais de uma vez, meu 
pai desejou licenciar-se, para que eu aqui to
masse assento. Mas eu, sempre omitindo di
zer-lhe ser por superstição a minha recusa, 
o dissudia: "Meu pai, o mandato foi confe
rido a você, é você que dc;:ve e~~~c~:]o na 
sua inte~reza ''. E hoje, desgi-açadamente para 
mim, não tendo aceito a-quí sentar-me tempo
rariamente, sou forçado a assumir em c ará ter 
efetivo a cadeira que continuará sendo sem
pre sua. 

Chego, portanto, com o coração feridot 
ainda inconformado com a fatalidade trai
çoeira, mas buscando _o consolo- se consolo : 

i 

I 
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é possfvel nesse transe- de que, ao menos, 
meu pai partiu como desejaria: no campo 
de batalha. em plena luta, pelejando pelos 
ideais que o impulsionavam desde a juven
tude. Tinha pavor a apagar-se como uma lam
parina. Repetidas vezes disse-me ele querer 
tombar em pleno vôo, descortinando hori
zontes distantes, sem saber que não os alcan
çaria, e acalentando_ sonhos que não reali-
zaria. -

Consolo-me. tamMm. com as homenagens 
com que a Bahia dele se despediu. A Bahia 
sempre unanimemente divergente, encon
trou um momento em que se tornou unanime
mente convergente, inclinada diante do es
quife do meu pai, num preíto de respeito, 
gratidão e saudade. 

Por ali passou toda a Bahia, por ali passa
ram todas sua<; lideranças, as mais distantes 
e antagónicas, mas todas elas unidas na dor 
pela perda da grande, da extraordinária figu
ra de meu pai, o Senador Luiz Viana. 

Homenagens, digo melhor. não apenas da 
Bahia, mas de todo o Brasil. Homenagens 
que já teriam dimCn-são nacional pela simples 
presença da delegação desta Casa, rendo â 
frente o seu honrado Presidente, mas a que 
se somaram também manifestaçó_es de todos 
os jornais, de todac; as televisões, e artigos 
dos mais respeitados e acreditados jornalistas 
da imprensa nacion<~:l. 

Não sei se meu pai pôde ver, mas ainda 
que não_ tenha visto, ele. que tinha os olhos 
postados na História, certamente gostaria 
que o último capítulo da sua vida gloriosa 
fosse, como efetivamente foi, cercado pelo 
respeit9 de toda Nação. 

Sr. P'residente e Srs. Senadores, nesta Casa 
viveu meu pai os últimos 15 anos de sua vida. 
Num convívio ameno, civilizado, respeitoso, 
em que conseguiu incluir todos os colegas 
desta Casa, todos sem exceção, no v-ãsto rOl 
de seus amigos. Do mesmo modo, teve a feli
cidade de tornar, ainda mais próximOS,- 8quê"
les aos quais estava ligado por laços ante
riores de amizade. E entre e_sses velhos ami
gos, s-r. Pre'sidente, a primazia cert~mente 
cabe a V. Ex•, seu amigo há 60 anos, numa 
convivência longa e <~:fetuosa. fortalecida por 
lutas_e ideais comuns, que com o passar -do 
tempo s6 se reforçou e revigorou. 

Nesta Casa, portanto, onde meu pai passou 
uma das melhores fazes de sua existência, 
sinto-nie dispensado de traçar-lhe o peffil, 
até porque, V, Ex•s, Srs. Senadores, no dia 
mesmo de sua morte, externaram, em como
ventes palavras, a simpatia -e õ-rC~SpeTtõ que 
lhe votavam. Palavras, aliás, que muito sensi
bilizaram a todos nós, seus fan1iliares, e que, 
por isSo mesmo, em meu nome pessoal, de 
minha mãe e de minha família, cumpro o 
dever de agradecer de coração. 

Mas, exonerado embora, de nesta Casa 
voltar a grifar aspectos de sua personalidade 
de escol, desejo apenas dizer-lhes que no mo
desto julgamento de quem sempre esteve a 
seu lado e do seu lado, todas as facetas da 
personalidade de Luiz Viana - o jornalista, 
o advogado, o professor, o historiador, o es
critor, o biógrafo, o Deputado bravo e o Se-

nador respeitado - não são senão manifes
tações daquilo que ele foi antes e acima de 
tudo: um homem público. Foi meu pai, no 
sentido rnais estrito da palavra, o que se pode 
chamar "um homem público". Alguém que. 
desde a juventude, decidiu participar, inter
ferir e influir nos rumos da sua comunidade. 
do seu Estado e do seu País. E isso. efetiva
mente, ele conseguiu. Homem público cuja 
maior motivação na vida era a realização do 
bem comum. Lembro-me bem da felici!=fade 
que teve ele no Governo da Sabia, .quando, 
dirigindo o-seu Estado numa quadra de ven
tos favoráveis, póde espalhar sementes de 
progress':? por toda a Bahia. que ainda h9je 
floresCem como marco de desenvolvimento 
da Bahia e de bem-estar do seu povo. 

Dentre essas sementes benfazejas, bastaria 
salientar a conquista do Pólo Petroquímica 
da Bahia, que mudou a face do nosso Estado, 
transformã.ndo-o de Estado agrário num cen

-tro indUstrial de expressão nacjpnal. Homem 
público que, depois de 51 anos na linha de 
fogo da política, vendo avizinhar~se o dia do 
merecido, mas indesejado repouso, com a 
aproximação do fim do seu mandato- bem 
o percebíamos -silenciosamente se angus
ti~v_a_, e via na perspectiva do COnselho da 
República o adiamento do ostracismo que 
não lhe agradaria. 

Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, se como 
homem públícO foi meu pai um lutador, al
guém que pugnou como um bravo-por seus 
ideais, teve sempre,_ no entanto, um refrigé
rio: os seus ·amigos. Em toda parte por onde 
pa~sou, plantou amizades, criou amigos de
votos, ele que foi um devoto da amizade. 
Na Bahia, no Rio de Janeiro, em Brasília, 
em Lisboa, onde quer que chegasse, lá estava 
um amigo para recebê-lo e, sobretudo, para 
conversar. Meu pai foi um "causeur" extraor
dináfiO;- pessoa de conversa simples, mansa 
e erudita, que a todos encantava. Aliás, cos
tumava àizer qi:ie! política é como conversa 
de namorados: não acaba nunca. 

E é para suceder ~sa figura extraordinária 
que aqui estõu. SOldado raso, convocado a 
assumir as funções de um grande co.pandan
te, Pigmeu que sucede um gigante. Figura 
opaca que-só terá um mérito, o de, pelo con
traste, realçar-lhe ainda mais o brilho de es
trela de primeira grandeza. 

Sr. Presidénte, Srs. -Senadore?, baldo de 
merecimento e de atributos ... 

O Sr. Chagas Rodrigues- Não apoiado! 

O SR. LUIZ' VIANA NETO - . , aqui che
go para cumprir essa difícil missão. Mas mis
são que desejo assumir inspirado no seu 
exemplo, e com o compromisso de buscar -
reunir todas minhas energias, para que, supe
rarido-me a mim mesmo, possa honrar-lhe 
a memótia, ser-lhe fiel ao legado cívico, ser 
merecedor da ilustre companhia de V. Ex~s 
e, sobretudo, ser digno desta augusta Casa, 
que ele amou, presidiu e tanto enalteceu. 
(Palmas.) 

minutos. a fim de que o novo Senador seja 
cumprimentado pelos Colegas. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa âi "15 horas e 55 minutos, 
a sessão é reaberta às 15 horas e 57 minu
tos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está reaberta a sessão. 

Sobre a mesa. comunicação que será lida 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7\' do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado da Bahia adorarei 
o nome parlamentar abaixo consignado e in
tegrarei a bancada do PMDB. 

Atenciosas saudações. 
Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -

Nome parlamentar: Luiz Viana Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A comunicação lida vai ã publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ncilson Carneiro) 
-A Mesa se rejubila, em nome do Senado 
Federal e do Congresso Nacional, pela home
nagem que a Unesco acaba de prestar ao emi
nente Senaaor João Calmon. 

No ofício datado de 7 de maio, o Sr. Presi
dente Frederico Meyer comunica a S. EXl' 
a sua norÍleação como -Effibaixador Hono
rário, para o "Ano Internacional da Alfabe
tização -1990''. (Palmas.) 

Nós, os que aqui conhecemos a atividade 
parlamentar, a dedicação, o esforço, quase 
o sacrifício e o denodo com que o Senador 
João Calmon, há tantos anos, tem-se empe
nhado e lutado pela bandeira da educação 
nacional, regozijamo-nos com essa comuni
cação. Hoje, estamos aqui para aplaudir a 
Unesco por tão justa homenagem a ~ste ilus
tre Membro do Congresso NacionaL 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. PRESIDENTE: 

Laplace de Fontenoy 
75700 Paris 
Le Dírecteur genéral 
reference: DG/1.8/70/ILY 

7 mai 1990 

Monsieur le Sénateur João Calmon 
abs. de S .. Exc. Monsier José Guilherme Mer
quior 
Ambassadeur 
Délégué permanent du Brésil auprés de l'U
nesco 
Maison de L'Unesco 

Monsieur !e Sénateur, 
J• ai le plaisir de vous ínformer que compte 

tenu de varre soutien à la cause de l'alphabé
tisation dans le monde, je vaus ai nommé 
Ambassadeur honoraire pour l'Année inter
nationale de l'alphabt!tisation (AIA) 1990. 

Comme vaus le savez, le succés de !'AIA 
O SR. PRESID-ENTE (Nelson Carneiro) est lié de maniére décisive à l'ampleur des 

--A Mesa suspenderá a sessão por alguns- initiatíves qui seront prises et des moyens qui 
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seront mis em oeuvre au niveuu natiom\1: ·la 
promotion de l'alphabétisution e~t avantante 
l'affaire de chaque Etat. 

En quatité d'Ambm.!>at.leur horwrairc- pour 
I' AIA. vou~ sercz appdé f1 préparer et il ani
mer des manifestations à I' êchclk· n[Jtionalc: 
et localc organisécs duns lc cadre de ]· !\nnée 
notammcnt par le Comtté natmnal di! votre 
pays. Votre adhtision aux idé~!UX de]' Uncsco. 
votre cngagement personncl dans l'accom
plissemcnt de ses objcctif~<Jinsi que I:L réputa
tion dont vous jnuissCz dum. votrc pays font 
de vous un amha~-.ad!.!ur idéal. Un l'Ntificat 
de nomination vou~ parvicn-dm tnh, p-rochai
nement. ac<.:t>mpagné d'un Jn:-.sler J• informa
tion relatif à !'AlA. Votre mi~sion prendra 
fin le 31 déc~.·mbre IY90. 

Avec mes mcilleun. vocux. je vous prie 
d'ae:réer. Monsieur lc Sénatcur. I' assurance 
de fia con~'íi<.lcration distimtu&~.·. - Federico 
Mayor. ~ 

Copier pour information 
Monsieur 11.~ Ministre des .affain.:-s étrangêres 
Palacio Itamaratv 
Bra~ilia ' 
Bréstl 
Monsieur le Présidí!nt 
lnstitut brésilien pour l'éducation. !;1 scicnce 
la culture 
1Y6. Avenida Marechal Floriano 
Palácio Itamaraty 
20080 Rio de Janeiro RJ 
Brésil 
Bureau régional d'éducation pour I'Améri
que latinc ct la région dcs Caraibes 
(OREALC) 
P.O. Boli 31>l7 
Santiago de Chile 
Chi li 

O SR. PRESIDENTE( Nelson Carneiro)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pe\o Sr. 1:> Secretário. . 

São Udos os segúintes 

REQUERIMENTO N• 149 DE 1990 

Requeremos urgência, nas termos do art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei do Senado n~· 23, de 1990, 
de autoria do Senador João Menezes, gue 
compatibiliza os interesses dos trabalhadores 
com as necessidades das empresas em situa
ção difícil. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
João Menezes- Fernando llentique Cardoso 
- Mauro Benevides - Odacir Soares. 

REQUERIMENTO N• 150, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
a Mensagem n~ 182/89, do Governo do Esta
do do Piauí solicitando autorização para que 
possa emitir, mediante registro no Banco · 

- Çiii.tral do Bfasil, Letras Firianceiras do Te
souro do Estado do Piauí. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
José Fogaça- Chagas Rodrigues-- João Ló· 
bo - Mário Maia. 

O SR: PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Estes.iequerllaentos serão Vo-ta~os após a Or
dem do Dia, na forma do art. 340, II. do 
Regimento I~terno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Terminado o tempo destinado ao Expe· 
diente. 

Presentes na Casa 44 SrS-. Senadores. 
Pã"ssa-·à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI_DO DF 
N" 31, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos 
tlo art. 336_, c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n" 31, de 1990, de inicíatiVa 
do Governador do Distrito Federal, que 
autoriza o Poder ExecutiVO a abrir crédi
tos adicionais até o lirriite· de quinze bi
lhões, oitocentos e setenta e oito mi· 
lhões, quatrocentos e vinte e dois mil 
cruzeiros, e dá outras providências, ten-
do __ _ , _ 

PARECER, proferido· em Plenário, 
favorável, com emenda que apresenta. 

A discussão da matéfia foi encerrada na 
sCssãõ de 8 do corrente. 

Passa-se à votação do projetá, sem pre
juízo da emenda. 

Em votação. 
Os Srs. _Sená'dores que o aprovam queiram 

~nnanecersentado_s. (Pausa.) . __ ---· 
· AproVado. 

Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) . 
Aprovada. 
A matéria vai à ComisSão Diretora, para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-:-Sobre a meSa, parecer da Comissão Dire
tora, oferecendo a redação final da matéria, 
que será fido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido õ seguinte. 

PARECER N• 191, de 1990 

Comissão Diretora 

Red8çá0 final do PrOje"to de Lei do DF 
n? 31, de 1990 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto ·de Lei do DF n" 31, de 1990, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir crédi
tos adicionais até o limite de Cr$ 
15.878.422.000~00 (quinze bilhões oitocentos 
e setenta e oito milhões, quat'rocentos e vinte 
e dois mil cruzeiros) e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho 
de 1990. - Nelson Carneiro - Presidente 
-Pompeu de Sousa, Relator- Antonio Luiz 
Maya - Áureo Mello 

ANEXO AO PARECER 
N• 191, DE 1990 

Redaçáo final do Projeto de Lei do DF 
no 31, de 1990, que autoriza o Poder Exe~ 
cutivo a abrir créditos adicionais até o 
limite de Cr$ 15.878.422.000,00 (quinze 
bilhões, oitocentos e setenta e oito mi~ 
lhões, quatrocentos e vinte e dois mil cru-

-· · zeiros) e dá _outfas providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1~· É o Poder Executivo autorizado 

a abrir crédito suplementares à Lei Orçamen
tária Anual do Distrito Federal (Lei nu 89, 
de 29 de dezembro de 1989), até o limite 
de Cr$ 15.204~425.000.00 (quinze bilhões, 
duzentos e quatro milhões, quatrocentos e 
vinte e cinco mil cruzeiros) pa.ra atender à 
programação dos anexos 1, 11, lll e IV, nos 
valores ali indicados. 

Art. 2" ·É o Poder Executivo autorizado 
a abrir créditos especiais à Lei Orçamentária 
Anual do Distrito Federal (Lei n~ 89, de 29 
de dezembro de.1989), até o limite de Cr$ 
673.997.000,00 (seiscentos e setenta e-trêS rilí
Ihões, novecentos e noventa e sete mil cruzei
ros) para atender à programação constante 
dos anexos y_eVI. nos valores ali indicados. 

'Art. 3~ Os recursos necessários ao aten
dimento do disposto nos artig_os anteriore·s 
S:ãó provenientes de:_ - · ·-

1- excesso de arrccadaç.ãO çlas receitas, 
conforme o arL 43, § lo, incisos ll e UI e 
§ 3~ da Lei n~ 4.320, de 17 de março de 1964, 
no valor de Cr$ 15.200.000.000.00 (quinze 
bilhões c duzentos milhões de _cruzeiros); 

lJ- cancelamento de dotações ordinárias 
do orçamento fiscal no valor de Cr$ 
626A26.000,00 (SeiscentOs· e-vrnte e seiS mi-:. 
lhões, quatrocentos e vinte e seis mil cruzei
ros) conforme discriminado no anexo VII 
desta lei; 

III- dotações consignadas ao Fundo de 
Desenvolvimento do Distrito Federal, nova
lor de Cr$ 51.996.000,00 (cinqüenta·e.um mi
lhões novencentos e noventa e seis mil cru
zeiros). 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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., 

. I 
l
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2o.m.m 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1\T!IJliMCf.:S' : r D T.· ii L 
I -----.. ---··--··--: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

25.0-:V.Mf I 
2.~oa.M9 : 

I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

"ll.tb) .{i~~ l 
2l.€~g.U~:} I 

27.illlJ.OV3 : 
I 

3.eae.oú" : 
3.•f~.;vv i 

I 
l 

3.~C9.~iJ3 : 
I 

3.MMOO I M~a.m I 
.I 
I 

4l7.l~e.m 
I t'.OIJ,OCO 
I 
I 
I 
I 
I 
1 ~.aoa.m 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 22.ob.m 
'I 

I 



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 13 3039 

-------o:---~-----------------.------------------------·------. -~·-··-
I tmiro ~UPLEliEIITAR 

PROGRAHA DE TRASALUD 

I ANEXO ~ lEI No, ·-- ·--------
ESPECif!CACAO t P~O lt:ruü I ATIIJWME~ ~ T O f. ;\ l 

f· t I 

------------------------~--------------------------·/ 
lleGl I I I I 

' . . I FUHCIO:Ir\i!W'fD DA ~EC?.EIM!r\ D< ?LMilõl:lHrJITO I I 12.ÓIM!o : 
I I I I 
f liATtiRfZ.~ M Ot-:!iPE'SI'l I : 
I Otfllb';S DE"!WH:t:!i CO:I~WiES : I !2.0~0.0~() : 
I IUV~Jlll!Eil ros \ I II.GO~.OiO I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
130i2 I SECRETMIA O~ PlliNEJ:~i!EI!fO .. f:IHIMOES SlW,II!JlSI011.~01'13 (lf} 

I 
mm.BJ09ilSM17 1co;o 

I .:- APOII! M D!::SEiit.1UtVH:ftHO lU! t.t:JiOJ~[J~_!f:R/1/ItiENlflL 
I 
1!001 
f ... Fm!ClGi(:mDilO Dt\ cm.~,rt:llUJ~ DE DfS~Jli.!UL1J1i1mfO OD PLM/M.ro 

KA1U~E7.fl M Dt:!-'!'(:,(1 J 
OIJTRHS o:::m1t::GJ1S COR~t:l:lfS : 

430'1 r CO~PANHli\ Dt: lllSE!it.lOLVIf!liHI IJG éLt:littl'!O CEi!THThl 
I 

'130~33~0~52.927 1000() 
I APO!D AD OESEII'IIll.Vli<DITO Orl Ar.AO GDIIéR~MitliTAL 
I 
10061 
I f'UIICIDI/.\IimD DA Clliil'AXHIA OE OESlliVOLV!IlCNTO DO Pli\l/ALTO 
I' CENIRAI. 

• '· I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
NATU~El~ 0>1 OESl'[OA I 

.13103 I !EG!AO AO~U1!5TRA!!VA I - PLI.ND PILOTO 
I 

l301l.&3970212.l97 190!9 

OUnAS DESPtSAS CüRRfnl ES l 

I AOXINIS'iaACAD GOV8tNr\IW.NTAL NO PLMll11~010 
I 
19020 
i . FUNCIUNf.NEli!D DA AClilli!STP.ACAO 
I 
I 
I 

·-----------------

1'13.~C~.l1~a 1 
: i 

,: 

. ' . 
r ·19&.e0$.e~v : 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

s .700.011 i 

1í~.~O.UO& l 
I 

i'i'V.e1·3.GCG l 
I 

.. 
f9ttti!.C:iii : 

I 
!9l.~3.V.O I 

I 
I 

m.m.oc!: 

I 
I 
I 
I 

S8.20!.!~3 I 
I 
I 

s.m.m: 

8.79).0~3 : 
I 
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.t~XQ II C;1 1,!!1 

I CllEDIIO SU1lWDif•l~ 
I 

I ,"t:!r.Xo A l.El !lo. 

PROG~~HA DE IRIBALUD 

: .. --------.--------~---------·-------------------------------------·: 
I I 

COD!GU ESP~CIFICACAO l rr.OJHOS r MIVIOJ;O!::S : r O r I\. L 
I l--------------------.. -----------------------------"'--~-------~~----------1 

:.i3003.330702ti2.1SS !CC~G - t I 
I tml~t;i~W:r~ll OZ .EOfF1CIIJ!i C lO!i:IMÔIJ:lO!i ru~UCU~ DfJ I 2.{ig~<~~~ I 
I PLANO PllOfO 
I 
11110 

CON:J!.:IZVJ\C!\0 o:: CtliFICIO!i G" Uili~AOOU20!r I'U:lUCOS 
I 
f NATIJ:!EZ/t M Oé!i:'C!if' I 
l OUTRAS C~SPE.!:M C:Oi!~EiiJE!J I 
I 

:t3&93.0G4622S4•0e7 :eoeo 
I I 1/AIIOTEliCI.D DO fARQUiõ REC~EAliVO E JUR!5T!CO DE DRIS!Llil 
I I 
I 11111 
• ·• 

I 
I 
I 
I 

I I 
1!30aJ,IG603274.901 iOIBI 

H11Tli~El.!\ Oh DESPES!\ l 
OUTRAS DaWESJti CWt2t:11rES I 

I 

I I Cli!HEIO DO SISWiA OC !LU1l!lMCM Pti3LICA 00 rLt)UU P!LOHl 
I 
I 
I I I 

:me I 
I fiMU!INCAD OU S!SlE/iA O< ILUXIIMCI.O r•Ull!CI I 

I I 
I 
I 
I 
I 

1309l I REGIAO ADIIIUISJRATIVA II - GAHA 
I 

ll3a!M30702!2.m :am 
I AIJIIIN!STRICAO GOVERNmN I•IL 110 GJiihl 
I 
1.0113 
I fUHCilW;\IJ! lHO M Mrii!llSTRM:tlO 
I 
I 
I 
I 

111111/!lEUt OJ\ Dt!iPfS:l : 
OUTRAS o::srt:S~!l CURP.fNTS l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

NAlURfZfl llfl llt::tiPESJ\ I 
OUT.1fiS OESP~!i1':~; CO~REüWf : 

I 

~.!Oô.OeJ 

3~.010.013 I 
r 

I 
·:· I 

I 
I 
I 
I 
r 

4J.SCI.000 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3.en.oeo· 1 
I . . 

e!.O;}:;c0~ r 

34.0~9;(;,03 : 
I 

:H.ilin;.,;:~:!: 

~3.!i1a.~CD .l 
I 
I 

~3.fN).ilO r 
I 

I 
I 
r 

2!.919.m 1 
I . . 

3,001.11! I 
r 
r 

3.m.m: 
I 
I 
I 
I -------------.. ---------~--------.. ----------·-------------
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C.~EO!IO SUPLEliEIIIAR 
PRDGRAHA OE TRABHIIO 

ANEXO A LEI Hn. REt1l~SOS ÍIE Tl\Dí'l5 (i!) fC~ilES -r ----------------.-- -------'-------------------------"------"--1 
I I 

CliOIGO EHEC!f ICACAD I :liWJ~lU9 I I\Tl~1 tr.M>:::S : T O T A L. I 
t r· 

~---------------·----------------'""---: 
1391~.105057~M69 10001 

I COH!iERVACM Of ARdiS tmUt'Jli7.MhS DO GM!fl 
I 
10002 
I CliHS~UACAO DE ~RoAS UROAIIIZAUI1S 
I 
I 
I 
I 

139ii.ID~03272.015 I 0011 

NMUREZ~ I}() [}f.SP.ESA l 
OUTP.1\S OESJ!f'3J)S Cilil~I-JITES : 

I 

I CUSTEIO DO SlSTEHA DE llUnlllllCID PUBliCA DO GMIA 
I 
I 
I I 

11112 I 
t !f.'l!~TO~~!:! ~ !!!Ur~:'!·~ !!..'.!11!!!~t:r.rt ~~~~u~:~ 

I 
l 
I 
l 
I 

13115 I •'REG!AO ADII!II!STRAHVa !I! · lAGUAilliDA 
I . 

IJOGS.0307U212.Cl6 10060 

tlftTU~~~ 01\ O~Sl1~SA : 
OUTRflS Dl:'!ii'E~fl:i CU:IRUHfS I 

I 

ADK!NlSlRACAD GDVLRIIAKl11TAl EJI TAGUAT!IIGA 
I 
Ieee& 
I FU11CIDIIAlr<IITO OA nDHIIUSJI!I\CAD 
I 
I 
I 
I 

13105.!6SB57S2.072 !OCO! 

NArU:i_E:Z!'I O~ OE!iP 8;A I 
OOTRJ\S OE!WE!iAU CORREilTES I 

I 

I CUNSEJ!VACI\0 OE IIIIEnS Um,:mnons DE HGUMING~ 
I 
I 
I I 

I!!Ol 
I COIIstRV,\Cno OE nREJ\S liRc.\II!ZnDAS 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

RnlUREZn Dn DI:SmA I 
OUUAS Di:SeES:lllJ CtJ:I!ilJH€5 I 

I 
I 

I 
8.1l~~.GÇ~ I 

I 
I 
1, u.m.~,o 1 

I 
I 

D.SOO.OO! I 
I I 
I l 
I !o.!DI.!OD l 

~~-hi•i.li:;,1 l 

j(l.100.fl09 : 
I 
I 

35.113.119 

5.391.0~1 

5.3C~.~'J J 
I 

I 
5.31!.010 : 

I 

tl.m.101 1 

I I 
I !4.4DMC9 I 
I 
I 

1\.lOÍ.OM I 
I 
I --'----'-----------------------------
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IJHEXD!I 
-----------------------·~~·-~-----------··--~--M-------------- ··----·---· ... -------
~ eta!ITD SUl'LEHEN!M 

PCOG!AKA DE TRABALUO 

I Mlf.XO A LEI 1/o. 
-------------------·----H----------...:~-~;.-

COO!üD ESIECJflCACAO PROJEIDS 

1----~ ----------------·---
:m;s.tot03172.oto :em 

I CIISIHO DO SWJEIIA DE lll!o1!11Ar.o\0 I'IIDLÍCI\ 'olf !õdU~lliiG~ 
I. 
I 
I I I 

:· 10193 
I I ffiiiiUTEh'tAO DO SlSW:A OE lLUiiiiii.CAO PIIOLJCA 

I 
I 
I l I 

I I 
I I 
i I 
I 13006 I REG.TAO AQHlN!Sl2MlVA IV • SlAlLMIDlA 
:. f 
uaoo6.t3!712!MI9 :me 

NAJIRlEZh DA OESrESA I 
(IIJT~AS PESl1E:St'S CORR;:NTES : 

I 
I 
I 

I ADIIllfiSTRACAD GOVERiiAiiE/IMt DJ BRAZLn!IDIA 
I 
I 
I I .. ,.. .. " ........ 

I ftn,t!DIIIJIENTO DA o\Dlllll!niRAChO 
I· 
I 
I 
I 
I 

13!07 I REG!AO ADIIIH!SI'RmVo\ V • SOBRAO!I:UO 
I . 

I 
I· 

III'ITU:Z€Ztt Dfl DE!i:'GSt\ I 
DUlW OEr.:'EMfi CORREitrES I 

I 
I 
I 
I 

!138~, .~397G2f2.02i :~~~ I 
I 
I 

I t.OHHIIST~J\CAO VOvt:r.I:!:MDU"l fll Sl19RMHIItD 
I 
:0011 
I FUNCIO:UIIISifO DA ADII!HTSTRI.C/10 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

NATUREZA DA OESFE!it\ : 
D'JTRAS DESI'f.SAS CU21<EtllES l 

:13607.10613272.m I!OUl 

: . 

I CUSTEIO DO SIS!EM VC ILUIIlN.\CM FUUL!CA DE SDBRADII/110 
I 
11985 
I IIANUTEIICAO DO SW!l11h OE ILir.llilo\ChO Pllli!.ICA 
I 
I 
I 
I 
I 

IMTURE'ZA M O~SPC!:i:\ 
OUTMS DCSI'E:Sf•S CO~P.t:I1Jf.S 

ilri\I'IDfiDCS T O'T:AL 

---
15.3ei.V!j 

1S.3CO.e~~ · 

zs.soo.m 1 
I 
I IIC!.OCO 
l 
I 
I MUDO 

I I 1!9!.0CS ~ 
I I 
I I 
I cat~:e;o : 
I l 
I I 
l 6.09UD3 I 
I 
I ·I 
I z.eeuc' : 
I I 
I 
I z.eeo.o;o : 
I I 
I I 
I z.ooo.m 1 
I I 
I I 
I. l" 
I I s.~o,ooo : 
I I .'.I 
I I I 
I I s.ooo.cs~ : 
I I 
I I 
I 5.100.111 I 
I I 
I I ---·-------------------.. ---------~-·-----·---
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I CUOIID SU.'LEliEIIMR 
I 
I 
i. oiHUO A LEI Ro, 

PIOGRAKA DE TRADALNO 

1---------· -------- RECI!!WOS [l( TODAS AS rbliTU: 
--'----,.--------:----· --1 

1 I I I I 
I CODIGD I UPEC!FICACAO I PROJ<TOS I ATJVIDW::S I T O T ~ L 
I I T 'I ·: 

-----·----------------~-·1 
I 13!i8 I R!GI~O !Giilii!STr.mv,l VI - PLI\NollTINA I I I '·*·"'~ I 
I I I I I I 
113918.m71212.023 10101 I I I 
I I Ai!XIIIIS!aACAO GOVEIIIM<NT•ll àf PL~~nLT!IIA I I I !.~O!.~jO I 
I I I I 
I 11012 I I 
I I FII<ICIO:I~Hf.NW DA AOHIII!STR~Cl\U I I 1.2~~.c:.l I 
I I : I 
f f NATU.~El1' 011 DZSrESA : I 
i I OUIR~S OESPESAo CO:IR<ilfES I 1.2!9.0!0 I 
I I . I I I 
113308,1~1327M2~ 1000! I I I 

I CUSTEIO DO SlSTEI!~ Dt ILIRI!I/mO PUnLICA DE PL~I/nLTIH~ I I I S.SOI.Oôl I 
I . I ·I I 

~·~~ . . - -

I IIAll!flENCAO 00 SlilT8!~ OE !LUilllli.CM PUULIC~ I 
[ 

IIATUR8:ol DA DmtsA I 
I 
J 
I 
I 
I 

I 13109 I P.EG!M Mlllii!STRM IVA VIl - P~RI\Nilol 

I ' ll3tfl.osasm.oo~ ieaoo 
I I 
I I 
I IIGI! 
I I CUNSERVACAU OE ARI:I1S UiZAIIIZolOM 
I I 
I I 

. . 
I 
I 
I 

131111 I RiGl!O ADI!)NI5l~ATIVA IX - CE!LMID!A 
I 

1131ll,13t702!2.t!7 ICOll 

OUIRAS DESPt~AS CDmi/TES I 
I 
I 
I 
I 

NA TURFZA M O~SPfSA : 
IJUTRAS OESPCSAS LDRREIITES I 

I 
I 
I 
I 

I .I ADHINISTRACAD GO\ItRNMI!JITAL EH CtiLANDIA 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I 11917 

I FIIRC!Oilllllf!ITO DA PMliiiUIA lliiTDii<ColH!ZAOA 

.. . 
I 
I 
I 
I 
I 

Hl\TUP.EZtl DA G~SrESJl : 
DOIRAS VESI'ES~S CU?.REIIIES I 

I 
I 

-, 



3044 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) Junho de 1990 

A!ll'XO Jl tr~ l.t~ 

CREO!FO 'SlJ:'U'lltNTAA 
rtOGRAHA DE T!ABALHD 

1\N'"oJ.O h m No. 
---------------------------·--r-1 

COO!UO ESHCIFHACAO. I Pao.r::ros I ATl'IICMES I T O I A L· 
I I r ---------·--·--,----. 

1301!.11SO~I52.11& 11600 
r CUNSERVltCl:O CE rtnr.fts ~:.IMfJlMt'S DZ CEILMiOI~ 
I 
10109 
I tmiSE~VI)I;,iO OE M!EfiS U:-1r,~:/IlMUtS 

I 
I 
.I 
I 
I 

!30Ü.le603272.0VI lUDO 

lt1TV2EZft IM Ot::~:f'lSr\ : 
OUJR~ OWESM coa:mm:s I 

I 
I 

I Ct/STEID 30 S!SrElrA OC !lWIIIIACAD ~Ulll!CA DE CfllAllDIA 
I 
I 

I 
11008 

I 
I 
I 
I 
I 

130!2 I·REGIAO ADHWISJRAT!VA X - CUARA 
I . 

13012.10603272.026 1&11! 

I 
R/ITIJ1EZ•\ Df. D[SIESA I 

OOJ~J\S DESPESAS CO~RElHES I 
I 
I 
I 
I 

I CUSTEIO DO SlSTEHA DE lllllr!IIACAD PU3LICà DO GÚARA 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
18007 
l HAmi!L,CAD DO SISTEMA DE llUniNACAD PUDl!CA 
I 
I 
I 
l 
I 

13013 I REGIAO ADH!n!STRAJIVA XI - CllflElRD 
l 

l3Dl3.!D69J272.162 :nee1 

IJAT~rzft M llf.f.PESA I 
OUTRAS ll<SPESAa CfilREIITES I 

I 
I 

I 

I CUSTEIO DD.S!STEliA DE !llllf!I/ACnD PU3LICA OU CRUI.<IRO 
I 
I 
~ 
I 
I 
I 

I 
IG&I? 
l IWllJTENCAD IJD SISTEih\ DE ltDnliii.CAD PUlllCA 
I 
I 
I 
I 

UATURElA D•\ D(Sf•CSA I 
OUIRAS DESPt:SAa Cti;l~f.'NIES I 

I 

I 
I <t.COil.OM : 
I I 
I 
I 4.C~:t.O~O t 
I I 
I I 
I 4.80~.00~ : I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I !6.1.1Mbi l 
I I I 

!!.~ .. :!~ : 
I 

I I 
I l6 • .2CG.909 I 
I I I 
I I I 
I I 601.1!1 I 
I I r 
I I I 
I I á~~.G09 ! · 
I 
I 
I U3.~~3 I 
I I 
I I 
I 601.011 I 
I I 
I I ' ' I I 2.·m.vp~ 1 
I l 
I I 
I I z.~a~.e~e r 

. I· l I 
I I I 
I I 2.411.011 I 
I I I 
I I I 
l 2.410.601 I I 
I I I ---------------------·-------------------
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!liDO !I Cri l,(l~ 

[~t(W~~~~;;-------~-~:-G_R_h·;:::---T ~-~:-A_L_I_I 0--·---------------------------. ---------
I 
: A.'fEXO 11 LEI rlo. m:cur.:;os vr: TllO:is r.s i-rt:ur:; 

·f ~----_.;.---------------------·-------------·----··----------.. -----
1. I 
: COO!GO I ESPEC!FICACAO 

I 1-----·--------------
L_ __ __.!3m l P.EGI•\0 I:DHHIJSTRAliVUII - S@Ati[AlA 
I I 
113elMOSilSn;2.195 1000~ 

I PaOJETtlS 
l 

: I COilS!::RV.~CM Ot: iln~~S U~3MUZhOAS DE Sf,lft\i!B"L\ I 
I 
l 
I 
l 

.. : I 
10012 
I CO:lstRWlCI'lU IJE t.Rf:Mi El!:CI"ItllZ'flllfiS 
I 
I 
I 
I 

mol4.ilól32i2;t96 :mo 

IUlTU~EZf\ Dft OE!iFESf'l l 
OUTRAS OE!iPe5MJ C0~2SITES : 

I 

l I CUSTEIO OD SISTEIIA OE lLUHIN•lC•\0 PUBLICA OE SMIIlll'lt.IA 
I 

l 
l 
l 

:!~!2 l 
~ n;uwit:iicnu oo E!tm:il,,. ~~ r:.uim:ru;~ :•tmuc~ I 

I I 
I 
I 
l 
I 

!40~1 l''SECilE!i\HA DE •lDii!HISTRACAO 
1400! l SECREmRlA OE AD~lli!STRACAO 

l 
:140\11.9367<'1212.023 lCHI~I) 

NATUlEZA OA DESmA I 
OUJRI\S Ot~PESAS CO~f:t.HlE.!S : 

I 
I 

; l OIRE~AO E COOROCiiACnil OUS SlSTf.IL\S :\DIIlii!STRATIVOS 
l 

I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 

t6303 
I HANUTEHCAD DE P~OPR!Or. 
I 
I 
I 
I 
I 

JUiTUR1ZA DA llESI'[SA l 
OUT2AS m::srESr$ CO~IlE!Hl::S l 

I 
I 

!~!&3 I INSTITUJO DE DESEii\lllV!IirJilO DE RECUlSOS IIJiiAilllS l 
I ' I 

;ueG3.&3&7121MJ9 :ca~o 
; l FU11DÓ OE OESfN'IUI.VIilfMID OE RECU:!SOS IIUfti\IIOS 

I 
hl~91 
I DESEJIVDtVlt~..!tlO llf. RI CURSOS frtlMM\OS 
I 
I 
I 
I 

RfllURLZII O~ DESPESA 
CUTRAS o:.::SI1.~fiflS DE E:,:'ITM. 

l 

: 1\HVH>rlet::S f T O t 1\ C 
I I 

4.03(1.~0 

l 4.ü&~.Q~:} 

l 
l· 

una.ecô 1 

2.~MüC 

"III(I,M<01i 

l 
l 

2.see.~&& 1 
l 
l 
I 202:43il. q-; 
l (faJOGO.~~;. 

I 
l 
I 209.UO.\H3 
I 
l 

I 2&3.f!OO. ~" :J 
I I 
I I 
I zao.ose.u;; 1 
I I 
I 
I ~ 2~430.t~3 

I I 
I I 
I l 2.130.0C~ 

I I 
I I 
I I 2;43D.OC3 
I .I 
I I 
I 2.m.oe; : 
I I ---·--------------------· --------------------
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.A.\'EXlJ II Ct~ I,N 
--·--·-·--------·--·-~-- --··--'-----~~--.,.._..;-.:.... ... .:....:... ...... - ...... ____ , ___________ --··---.-·· -··--
I C!EDIIO SW'WitNfn:t 
I 
I 

rRDGinKn O.E LHOHIID 

% NIEXO filEI Uo. P.r.ct.~!;QS f'[ 1!1D1\~ ns FO:m.:. 
l----------------------.. ------·----------·--~------·-1 
I -! f I 
I COD!GO ESPECir!CACnO I PlW~IDS 1\HIJ!O~l[)ES l T O TA I. 

f f . I 
1-----.--·---·-----------------------------------------. -·--l 
.:. iSC~J : SEC.r:EU!n/1 01l rllztJUM 
I 150ili f SEC:U::rA:UA il1\ F•WWIM 
I I 
asm.o3oeo2t2.03S :o~~~ 
I I ADKINISTRI~,\D E CO!HRDI.E fil1EIID1\~lO 
I l 
I 16001 

1. 
I 
I 

I I FUHC!ONAil8lf0 DA S<CRE!ARIA M FAZ€110,\ 
I 
I 
I 
I 

U508l.03eS02l2.iS1 1096~ 
I. O'SifSAS COil EXEaCIC!US 1.1/fEP.JUIIES 
: 
)0111 

NAJU~Flft 01'1 D~!W~Sii r 
IJUlRAS [lfSPESiiS OE COJWUHES : 

I 
I 

I PAGAMENTO DE Di::!ifES1~S COM I:Y.E~ClClOS 1\fHli:JO~ES I 
I 

NATVREZ~ Dn ·DESPES!'~ : 
I 
I 
I IIUJRA~ llt~m:S!'1S CGll:lWfl!S : 
I 
I I 

li51~3!E$332.!27 tOm 
I I Jt/ROS f AIIDWZACJ\0 O~ DIVIDA P03L!CA COillr.ATI.OA 

.I 
I 
I 
I 
I 
I 

I . 
10911 
l Jt/RDS. E i\l!DWZAC/.0 CA OlVIDA l'tr.ll!Ci\ CO!lTRMADA I . 

I 
I 
I 
I 

I . I 
mm. mamz.oo& :em 

I · CAD~SIRH COII!ROLE DA MRECt.O.ICAO 
I 
1000! 
I I:/JOASTRU r COllliiOLE DA MRmDt.CAO 
I 
I 
I 
I 

IIMtmfZA Dh DESI'(SA I 
Jtr.I:OS E 8\CAR!iU~ tll"l OIIHOfl I 

i\liOR!lZAC~O DA OlVIDA I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 

HA1tl2t:lr. !lfl orsrc;tt 1 
OUTIMS OHWf:~l\5 CIIRRr.JilfS : 

I 
~-------·-----------------

t :s.o7&.c~tt.c~~ : 
1 a.m.m.c·,J : 
I 
I 
I 10.v~3.0'J3 I 
I I. I 
l. I 
I !Md0.~~1 I 
r : _ 1 
I 
I 10.001.001 I 
I I 
I I 

I 1:3.GQQ.0;)·) : 

I 
I 
I 
I 

c;.ooo.ooa 1 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I . 263.6iO.CCi : 

34S.m.m 1 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
I 
I 

too.e:w.0c~ 1 
I 

' 
69S.tl4f.e·}o J 

1&0.0~~.0~·~ : 
I 
I 

HIO.Ga~.O~i) l 
I 
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----~----------·------'------------·--------------.--·--· 
. ~- Cll€0llU-Sil'tE!t8!TJ\:I 
J· 

I ANEXO 11 I.EI Nn. 

I'P.UGP.•liiA DF. lRADAlllll 

:~---- --·--·---.. ·-·--------·---
1-

COOIGD E S P E C l f I C A.C· 1l O 

:---
·+!&&f-212.1n 11069 
I I SlãfEHA OE PROCf.ôSM!I·:IIrO OE OADrr.J 
I I 

1011~ ., . I KilfiUlfliCAO DOS SlSTEI:.\â Dr P~DClSSAJ:tlfTO DE Dll!lOS 
I r 
I 
I 
I 
I 

HA!Ur.ElA D1l Dtf.rt:Sil I 
DUTaAS DESPEm COIIR<IITfS I 

I 
I 

:tsm.mmu.o6o :ce~e 
I F!HAHCIAI!fli!O A PROGRMIA OE 08JEN',~LVIHEHTO 
I 
11901 
I FlllAHCIAI!f.NTO A PROr.RAHA DE DES81\'ti!.VIIIEIITD 

__________ __.. ....... ;... .. '"_· .. 

l l 
rRo~TtJS I AJitJILit}OE:i : 1 IJ ;r ;. L 

I l 

I 
l 
I 
I 
I I · 2~..,ND.<·~~ 
I l 
I I 
I 20~01JG.G9~ : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

323;1oe.eco 
I. 
I 
I m;llM~I ,. 

I 
I 
I 
I 

HATu::ttZA DA DESPf:.S~ : l 

16011 I sti:RmHA 0C EOUCI.CAO 

1JUT:!tl5 DES~E!iAS OZ CA~Hl'll : 323.~00.0a0 ( 
I 

16QQ2 I SECm~UA DE EOUC.\CoO - Eln'IMUES SUI'ER'IIS!ONJlOAS C.•l 
I I 
1!69~· .. ecm2t2.1l:lD 1oo01 
I I IWIUTENCAO DOS SERVICOS ADIIlh1STRAT!\US DA FU/ID~CI.D fDUt:,lC!Oiii1L ·I 
I I I 
I 11101 I 
I I fUHC!D!ú\ii81IO D~ fUIIOACJlO EOIJCAC!U!Iill I 
I I I 
l I fb\TU:lEZI't 0:'\ D:;:SPE!ifl : 
I I OUTRAS DESI'ESI•S CORWITES I 
I I I 
um2.ea75427!.sB2 :aoae 1 
I I DISTR!SU!C•lO D1\ IIERéNM ESCOLAR I 
I I I 
I IIDD! I 
I I DISJRIUIUCIIO DA lõEREHM ESCOlAR f 
I I I 
I I IIAJUR[ZA M DESPESA I 

!i4.91\l.oee 

7U7a.m 
I 7l,WG,tlJ· 
I 
I . 
I Sl.~G.m 
·I . 
I 
1 s~.m.ezo 

I I OUTRIIS &ESPESM CO~~om:s I 2ol.li03.0Q3 
t' I I 
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IJ:EXO I! ----------------
r CR(DliU Sll'L(l'.,1lfl\~ 

I PIOGnAIIA DE TiADALIIO r, 

I AlltXO A LEI ""· '1------------------------- ·----------------· -- --: 
1 I : 
I COD!GD I ESPl:Cif!CACAD I PRIIJEfOS 

I 
TOTA.l ; 

I , ____ _;_ ___ _ I 
•' 

-------·-----~-~-·--"''-----: 
I 4691! I fiJUDACI.O EDUCi\ClO/IAL DO DlST~!IO f!DE/ML 1 74.97~-.i~o : 
I I I I 
:i6m.oamnz.oao :tm I I 
: 1 IWWTaiCt:ll ous SERV!cos ,~mllNirH-:rlHIIIOS M nr.;oAcM umct.C.(fJiiP.t I · S.f.S'iG.~'.!~ : 

r 
I 
10901 
I FUNCIOIIIVI!:!/10 DA Fln/JACt.O LfJIICAC!OIIAL 
I 
I· 
I 
I 

HAMEZA DA O~'SP(GA : 
OfJT!h\S btã?f::~AS Ctl:l~f/HES ·: 

, I 

I 
I 
'I 
I 
I 

S4.9/0.COO : 
I 

i~600!.1075l27!.002 10301 I 
I 

54.97o.m 1 
I 
I 
I 
I 
I 

I DISJRIDU!CM DA Y.EREiiDA ESCOLAR 
I 
::c:! . 
I f!!~!~!e~!C~~ ~~ t!!: . .'~8~A ~~~!..~'! . 

O' 

I 
I 
I. 
I 

llATlt.lEZ11 D1l Or:!il'CSh I 
DIJTRI\S DESPtMS CiJRI!:rHTES : 2~.060.f:Og : 

17019 r SEtllETARII\ CE S~llllE 
17032 : S€C~E1~111 o:: S1\UDE .. ENTIDM:::!i SUI'ERIJISl0tis1iMS Cd 

I 
17!·~3752352.8!1 10001 

. COI/CESSM DE SOlS~S DE ESliiDO A I!EDICIIS RESIDWTES 

I I 
I I 
I I· 
I I 
t I 
I I 

I I I 
19111 I I 

2&.011.111 I 
I 

16a.e~9.e'e : 
ló9.Gil.l~9 I 

I 
I 

:. .óO.tV~.t9~ : 
I 

I IOLSAS DE ES!lll~ A HtD!COS ~(SIDEN!ES I I 63.!1I.OGO I 
I r I I 
I' HATUR&A D1\ Ut:SJl:::SA : l I 
I IHI!RAS DESPESAS CDRREI/!ES I I .6MOD.DDD I 
I I I I 

, I I I I 
l7002.!37542:l2.902 :m1 I I I 

I ASSIS!EliCM lii.OlrO·IIf!SrlliJ.Il.'l I I !IO.t!G.!'J~ I 
I I I I 
I~Oi2 I I I I 
I lillS.'ITAL OE Un5< DO D!51UUO fED<«AL I I I !II.!~M~9 I 
I I I I I 
I NATUREZA DA Ç(SI<SA I r ·I r 
I OUJMS DfSPfSil!j CORI:nm:s I I VS.ee.a.COO I I 
I IUV<~W!IJI!O!l I r S.O~MiO r I -------.----------.--------------------------------,--
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oiNEXO I! CrS t,U 
_____ w ____ ,. _____________ ., __ • -

~EDITO SUii.EIIENfAR 
PROGR~HA DE TRABALHO 

WDALUNo, ---------------- ----·--- __ ..;_.: 

CDD!GO ESPEC!F!CACAD 

-----------------------
47011 I FUNDAC.\0 HOSP!W .. Ail DD DISTRIJD l'EOUML 

I 
~oti.I37S2JS2.1U 10901 

I COHCESSM DE SOlSioS DE ESlüOO A ~ED!COS RES!Dl:NT6 .. · 
I 
11001 
I BOlSAS DE ESTUDO A liEOICOS RES!Vt!ITES 
I' . 
I 
I 
I 
I 

VODI.I375~2S2,1B2 101!1 
I tS!!IS!~!Cifl }'~!l!C!H!!!!!!\!1!:!.li~ 

I 
11012 
I IWSPITAL DE nm DO OISTRllO FEDE~AL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

19101 I S€CllETA1!A OE DESfli'IOlVIH81IO D~Do\110 
1~11 I ·sECRETA!IA DE Otôtll~CLVIIIENIU UIIDMID 

I 
90~i;fB076212.!lS 1001& 

liATU!tE2!t Õ~ ll~SPE!lA 
OUTRAS llf:GPESAS cmgENlES 

I 
NAltmEl/1 DA DESPES1i t 

ourRAS O~PESIIS CDr!REIIrtm l 
INVESlli~NTOS I 

I 
~ 
I 
I 
I 
I 

I DESEli~OlVIIIENTO DAS ATIVIOAD<S VIMIA5, fHU~ILIARJAS, 
I DE ARGUITETDRA !. UIIDAII!SIIU E OE ED!f!CACOES 
I . 
IIII I 
I FUliCICIU\IIEllTO Do\ SEC<<T~1!A DE D<SONVOLVIIiEIITO URDIJIO 
I 
I 
I 

99tl.li9702SI.ID7 leoit 

HJ\TtmfZA nA 08l:'t:Sr\ 
oums ucsrrsns comNTEs 

I COIIS!RUCAO E MIPLU.C~O DE rREDIOS E PROPR!DS DO POOCR 
I PUSLICO 
I 
18102 
I CO~SUIICAO E'AIWL!I~o\0 DE PREDIIIS E PROPRIOS 
I 

1. 
r 

I 
I 

HnmmA DA CESrESA I 
IH~STiti8UOS : 

I 
PROJHDS I nTIV!ONJES 

I 

I 
1014L I 

I 

I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

70.0!9~0!6 I 

----. ------·--l 

I 

ft.O.Il00.•i~ij : 
. I 

I 

I 6;J.Cõ~.t~9 

I 
I 

66.06M~l I 

. I 
I 
I ·I;O,i<1.C(i I 
I I 
: 

9S.063.CJJ.) : 
5.i)e9,0ZG I 

I 

I 
I 
I 
I 
r 
r 
I 
I 
r 
I 
I 

2.611.100 I. 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 

597 .t~!.?CV 
:;~7 .&í·Y.e~3 

2.oeuop 

I 
70.t!3.f~! : 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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~~EXU li . Cri I •!O 
-~----------~----·---------··-----------------~---·--·------....... ___ .. ___ . 

CKEDl!O ~UI'LEli!Hft\R I' 
PI~OtAHA ~E TKADALUO I 

t\llf.XO A LEI No. 
. I 

~t:CU?.SQl.i fiE 1UU!1!: flâ H'/1115 f ------·---· ------------. -----------------------:·-----~1 
I I I I 

C!IDIGG E S P E C I f I C A C A O I PRUJ!:fOS MIUIO;~O~S I T O T A L.· I . 
1 r ------ -------------------- ---_,....r 

l;aal.!6915751.10! :oooo r I I 
I IliPI./IH1ACt:"D OE VI"~ E. OJ~J\S CIJ~~LEIJDI'f~~fU OE IJ~OMHUCI1U I r lss.oo).fi\1! r 
r I I . I 
10001 r r r 
I JJ!ri.MHAC:ln UC VIAS E Oll.~~~s COIWU::ti!;"IHM-!CS m..: m~UMl!Zt.CI\0 I I 
I r r I 
I UAIUREZA OA DESPESA r I I 
i lliV~SWíEIIf03 : 435.0~0.~0~ : I I 
I I I I r 

U'0G2 I ~~C'~ETMI1' DE O:::!i€1NIJLV!IIalf0 li:13HNO - BHHMDES SUPEUV!S!OlÍMftS (:<J I r I li.IOO.m I 
I I I I. I 

m2~1C070:!12.9SO 11m I I I 
I EXECUCIIO D( Ot:f:AU E SERVICilS O~ URIUI!fJZt'll:,~D I I Jo.ooo.e;, 1 

' . I ! ' 1100! i r 
r fUNCIOIMi!tllro M COHP1\WII.~ mtuA.'HZr1DGIM Dt\ novn CJ\PIT(It I 10.009.~11 I 
I 00 OR,\SIL I 
I I r 
I Rt\TUCEZA Dr' OES!'LSf'l : I 'I 
r f.IUUnS DIZS?ESAS Cll:!:\~1/ ftS : .10.100.000 I 
I I r I 
I r I I I 

49101 I COHI'ANIIJA llliMIIIZ~OORA M 1/0V,l CAriJAL DU BRASIL I I I lt.!!C.031 I · 
r r I . l . I 

?~U.!6970212.o~e :aooo r I I 
r EXECUCA!J OE 0~>!1\a f SSWICU3 OE UaBilNllrlCAO I I I 10.009.011 I 
I 1 r I • 1 
I CIO! I I I I 
I rUIICIDIL\1~1110 OA COIIPA1!11~ UROI\IIJZJ\!IOIM Dt\ IIOVA CAP!lAL r I r 1Mit.OI~ r 
I OU BRASIL I I I I 
I I I r I 
1 NATUREZA OA D~S."(Sit I 1 I '1 
1 PUJRtlS DESfEMS CUlRtlllES I 1 11.080.!00 I ·I 

. I r I I I 
!91!J I stRV!CD AUIDI/III/0 OE LliiPEZtl UMSAIIJ\ I I I 31,10t.Nt,l 

r I t I -I 
·013.lii00212.0S! rom I I I I 

I . EXECUCAO O~S AmJDADZS DE C1JLETA OE LIXO o LIH;'EZA OE r I I :ro.~tt.m 1 
I ~I~S E ll!ü~AOOtllOS PUDLJCr.S I I I . 'I 
I I I 1 'I 
IIII I I I i 'I 
I FllliC!OIItll!EHTO 00 SERUJCO t.IJTDIIOI:D OE llHPEZA llllBAIIA I I I 3o.eoo.ooo;l 
I I I I I 
I NMUgEZA DA OEfi~ESf\ I I I I 
I OIIJRAS D[SI'ESAS Co~RCUli:S I I 3MDU16 r ~ ·---------------------
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.t\IIEXO II . CrS,I,Cl 
--~----::--. -------· .. ·-----------... ·--------.. --.. --.. --........ _ .. _____ ...... , ___ --:_ ... _______ -· 

1-CiEDITU Str.'LEliéHIAi i . . . 
l 

tECIJR!iOS Dt TOO,~':; tiS FO:iU:S 

I. 
I 
I 

:,ANEXO A lEI llo. . ..,.----
------:---------·---------------~----· -: 

1 I I 
I COO!GO EHEC!FlCACAO I PROJET03 : (1UVIOJ\Ii~S 

I 
TOTAL I 

I I 
1.~~-'-·--- --------------··-------------
1 I . 

1 2oto~ 1 src~ETMifl n.t l:!ii~:!lt1 /JRTi: • 
I, 2!iil I SW:lTAiiiA DE IRANS~O!lE 
I I 
I: h03&7!212.1311~001 I 
I Z SU3510IO AO TIMrtS;tOUE CULETIVO·'IIIJ Dl~T!Wtl fE:OElh\l t 
I I . I 

.1 rem· 1 
I · I SU8S!O!D AD TRAIISPDRTE CDLET!VO : I 
I I I 
I I 'NATuREZA DA DESPF.SA l 
I I 0012AS D~SS1'S CtiJtR:::IH'ES I 
~ I I 
I J I 
~· ~1;;: : :;t~;::i~=1H ii2 t.URit.üLiU~j~ E i-KU&iiW.Ii ' 
I 21012 I SECRETt\l!.\ O~ AGUCULTUaA E PROOI!ti.O • F.NTlOMES SUmV!~IUI~,Oi\S (Mll 
I I . I 
I 2!eo2.04G702!2.05!11!00 I 

I E11ECIJCJ\D DE PROGRAK.IS DE FOllEIITD AGROPECUN!!O E I 
PiEsalVACAO DOS RõMSOS 'NATVRAIS. I 

:eett 
I I. "fWCIUNMtlllO DA FUIIllt\CAO ZODDOTAIIICA 
I' I 
I I 
I I 
I I 
I 2110M41BD212.314 !DI 3D 

I 
I 
I 
I 

IAMEll'l D.'l nrSPESA : 
IIUTIAS OES>'ESAS COU~EIITES I 
. I 

I I DESENVOLVIHERTO DE PROGRAMAS 'DE ASSISTENt:lA TECIIICA E 
I 
I 
I I I EXTENSt\0 RURAL • Eli!lTER 

I I I 
I. 16111 
I I fUIIClOIWiEIITO DA El1PRES1\ DE ASSISTEUCIA TECIIICA E EXIEIISAO 

I 
I 
I f I IÍIRi\L 

I I 
~ I 
I I 
I ! 

t' 
ltAT!J11EZA OA DESl'ES~ I 

flUTRA!lllESP!SAS COR!<II!ES I 
I ---------------

-----+--·--1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

22t.DBD.OOB I 
I 
! 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'I 
!o.!lo.iCt I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

79.m.m 1 
. I 

21M0!.0:l I 
2<Mil.m: 

. I 

I 
2'.!1l.OSG.<ijü : 

I 

22o.ez~.m : 
I 

U9.tnao;o : 
8?.0$.90~ t 

!D.elf.IDG 

' I 
79.1!1 m 1 

I 
I 

. I 
if.DDMCO l 

·I 

·-------



3052 Quarta-feira 13 DIÁRIODO ÇONGRESSO NACIONAL (Seç4oJI) Junho de 1990 

JlUEXO I! 
-·-=--·--·--------·-----·----~---------------.:_-.. ~------'--
I ClEO!lO 51/PLEHENTÁ~ I I . . PROG!:AHA DE lRAOHIIõ I 
I 
I ANI.XD A LEI No. 

I 
~(CII~!inâ DE Tl:OAS ftS rC!fJfS f 

------------------------· -· ----·-1 
r r r r r 

COOIGU J E S I' E C I F I C tl C A O I I!OJEJOS I All'llOOOóS I 1 O I A ~ I 
I I I ---------------------- ·-------

51001 I FU/IDACAII ZOOoDIMIICA DO DJSTmD FEDCR!L 
I 

: 51MI,040102!2 .. 0:mlOOII 
I D:ECIJI)\0 O' PRtiGlM:~S ~r, fOI!fx!O ~G:Itl:'ECI/!.!10 E 
I PR~SERV1lCAD DOS RECi.l!!fi!J:; tltúU!MlS 
I 
:eeol 

I 

:· 
I 

~1m.emo2rs. e21:ooee 

I 
rem 

FUIICJOJIAHEHIO DA FUNDtli:J\0 ZOOOOTAII!CA 

I C~~STRUCAO E EOI/li'AI!,NHI DE PROPIIOS 
I 
I 

i· 
I 

111\TU,~EZI' 0!1 I}ZSP::Sfl 
OUJRAS DESPES:,s CDRREIITES 

IIATIJ!!EZJ\ M CESIESA 
JINESfUiEHftJS 

S!DD3 I Etii'RESA Dó J\SSISWICIA Trcii!CA E EXTEIISAD RURAL 
I 

sreeJ.OUB02!M941 om 
I OESEUVrJL1JIIIEHTIJ DE PIWG~I\ii:\S t'~ ASSISWlCIA TECliiCA E 
I EXTEIISM RU.lAL • En.r!El 
I 
:eou· 
I ·fiJIICIOJ!fJIENTD DA EIIPRESH OE I.SS!STEiiCIA .TECM!CA E EX1111"-D 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I RURAL 
I 
I 
r 
I 

I 
I 

Nt\TUIEll. V~ DESPESA I 
OUIRAS DESI'<SI\S CU~WHES I 

. I 

---------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

r~.m.ooo r 
I 
I 
1. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

lo.tl0.09! 

~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

79,óeo.eo& 1 
I 

,2S.92S.G;G I 
I 
I 
I 

lt.m.®o 1 
I 
{ 

!0.031,11& I 
I 
I 
I 
I· 
r 

;.;.~;.:;.~ : 

ss.s2S.Deo : 
I 
I 

I 
I 

n.m.eeo r 

I 
79.G!I.G0v I 

I 
I 

n.eoa.u~. r 
.I 
I 
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M'f.XO II ll-tt,e, 
-------------------------------------------------------·---
: cawna ~urLEI\Eirfl'~ 
I 
I· 
: 1\~/EXO A U:I Ho. 

PlOGlàHA DE TlftDALUO 

R~CU!lSOS DS HJDAS AS fD!IH.S 

1----------- -----------------·-·-· 
CCOIGO 

I 
I 
I 

ESPECIF!CACAO P~OJETO:i • ATIVItM!i:7:5 ' TO lo\ L . ' 

1----------·---
1 230n0 I St.CRF.TIIli:II'l VE CULTI!Ril E Uii'DRlE _ r 

r 
I 
I 
I 
I 

I 23032 I SSCRETiltUfl DE l:tJLfl%l F. fâ~U:U~- fl:TJIMOE:i !iUPDllJ!!itlli~1\0N.J (I) 

I 
12.oomm.tMIIOüüO 

I EXECUCJ\0 DOS ATIVJDr'oiiES DE Anlilli!STRA~10 DO S!SlEIIA CULTURAL 

r 
I 
I 
r 
I 
r 
I 

. I 

I 
:aeo1 
I FUi~:WNt\n()ITO DA FUiiOr\Ct\0 CUl!UlAL 
I 
I 
I 
I 

. I 
::::! : f'.!:::.~:r.e :-_"..r .. ~:.~!. ::: :::::!::r:: r~o:~t.:.. 

I 
I S3011.8S07e212.9U:OOOO 

I 
I 
I 

NA!Ul!tltl DA DESPESr\ I 
lltiTRAS DESI'ESAS cm81T!S 1 

UPJEST meu os : 
r 
' I 

I O:ECUCAU DAS AJIU!IIo\DtS Dr AO:HmTr.ACJ\0 DO SlSTEI;A CUllU?ML 
I 
I 
I . 

I' 
r 
I 
I 
I 
r 
I 

I 
10001 
I FUIIC!Oo\\\llfll!O OA TU?IOAC.\0 CULTURAL 
I 
I 
I 
! 
I 

:!6061 I SECREmR!A DE COiilP.IJCACioO SUWL 
26!BI I Sl:CRtTARIA OE COHUiliC/1Ci10 SOCIJ\L 

: . r 
: 26fli.OJ070232.113lOV03 . 
I I '01\IIJLGACAD E fUIILICIDJ\0€ 
I I 
I 10001 

I 
r 
I 

JIAMf.Zft Ot\ DESP::::Sit : 
OUTRAS DZSPESAS CCilf.ENTES I 

IIIVESTIMEIIrDS 

I I I'UlJL!C!lCtO DE ATDS DF!ClAIS, Alltr.ICIOS E lPITAIS 
I r' 
I I 
I I 
I I 
r 1~02 
I j 1Et1LilAC!\D UE ll\iiPAIHIAS E E'!rNTOS 

l 
l 
I 

~hlllliEZA M DE5PESA 

NATUI:EZA DA OE!;I'ESA 
OUr:lAS D~SJif,S~S COR:tflflES 

~----------------------------

I I -----------
I 13.C~9.(!Z; 

I. ll.OlU,lC1 

IJ.t~a.m 

13.1ül.0(0 

r 9.701.1&0 
r 3.liiMOI 
I 
I n.:.~-~:; : 
I I 
I r 
I 13."o.e~J : 
I I 
I I 
I 1l.E30.C~ll I 
I I 
I 
I 9.7eG.M6 : I 

3.300.01! I I 
I I r 
I r IJT.!ça.m r 
I I 137.~~.&Cil : 
I' I r 
r. I J 
I I 71.9~.90!) : 
I I. l 
I I I ,. I n.eeM;~ r 
I I 

I l 
. I 77.00G.COO I I 

I I I 
I I I 
r r dl.t!l.ca r 
I I I 
I I I 
I 6e.oae.oao 1 I -----

--/ 
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1 :vooo.999'1999'/.99910voa· I I 

I RESEIIVA OE COlllllllll:IICIA I !49.iii.Ci~ : 
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I 19f99 1 • r 
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T D TA L : 933.92~.C·{la ::i.13G.!;iiO:~OI) ::J.201A25:00~ t 

r • 1 
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I N~ E Rrt'CUiliW:IITO!i DE Ol!!;M!S 00 GDf' I I I I 
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Ol:CIICM DE O!lr.I!S E 2íEWJUdt0UO DE O~ct.OS DO GDf I I I f 
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IRYESTJIIOITOS I 32.G:UU I I I. 
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I SUIStllt.lO Df: Cli'1Tt.l. lié: El:r:EM:i DO GDf 
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I MTUIE%111iA rut'ESA 
~ INIIESTJitiiTO,S I 

1ml.I!H218ll'•IV : tODt I 
I lllri!S E EQUJPMEUTOS lXI SISJEII!l OE EDUAO • ElfSII!O I 
I FlmUIEIITtll.. • I 
100 I 
I 1811\$ E MlllSICAO llE EtUII'AIENJOS I'Mt\ 0 EIISlllO FU!IDfllll:iiTIU. I 
I I 
I I 
I. MTtlnfl DA OJ:SI'tS1\ I 
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I I 

.WI1,131WSJ.t:!& I Ull . I 
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I EJIOICAD OE 002~5 E MUIS!Ct.G CE EQUIPJ1,'191TOS PMJ\ O S1Sral4 f 
1 DE COlETI'I E lii1Tr.HUITO DE: LIXO I 
I I 
C 1\llltEZA Dfi t'CSPESA I 
I lii'O'ESI.lllfJIJ(I:; I 

! 
I I 

3.:U,I~I I I 
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MIEXO lll -------
I !lEDITO SUI'LCIIrJITM 
I 

PROiil!~ll~ DE TRADHIIO 

: tSIJ\lO stCP.ETt.RTI'I Cr. F:\ZOl% 
: t:.~Ol flJI/0(1 DE OF.Sl1WOl~'IJ!U!fQ Ctl ll.ISl:!ll:J I! i' i::\l • FVJii:HE 

( :· 
R(Cl!.~S~·~ DO JE!:~Ur.o l :--------------- __ ...., _____ .~---- ~-------.. ---~---......;---: 

I 
I 

CODIGO 
1 
I 
I 

ESPECIFICntAO 
I I .. 
I PRO.r<TOS I MlVIVII!JlS I TOf1~t ~ . : 

l------1----------------·----~-~----:--------:-------:-----v--: 
I I 
I JS96J.JlllllSJU.OJI I om 

I OG~flS GE COflt:J~I/CM rf- (STRM!iiS VIClll.US 11/Y.i CIDMES 
I . SATEL!lES 
I 0001 
I CONSTRUC!\0 !>E F.STRM.'I!J VICI!/1US tlfiS.CIDI'tOl:S SAH:liTES 
I . 

I 
I 

I· I 
I IS901.1J7óll71.027 I !100 
I" . I IHPLIIHmCAO DE GALEniAS Dt AGU~S PLUVIAIS 

: eou 

NATUREZI\ Dft DtSP.ESt\ l 
lliVEsimonos 1 

I 
1 
I 
I 

I IIIPLMIII\CM DE G/.LmlnS DE. oGU~S PLUVIAIS NO PLAIIO PILOTO 
:;: .:r~,·.&:s SriTZ::i..ÍH::i 

I· 
' ' NATUREZt\ IM DESPESA I 

1.0Z\l.O~& : 
I 
I 
I 
I 
I 

ll:VESTiiltfHOS 1 te.ooo.soo : 

{ I 
!.m.~;o 1 

; I 
I 
I 

1o.cea.!eo 

' 

I 
I 
I 

---------· ------------------·-·-1-----.. -, 
: ' : : 

T O T A L. I J2M00.009 i i J2J.l3l.IÍ!l I 
I :" I ~ I _. ----T./------'--

CrS l,tl 
---·--------------------------------------.'---
i tJIED!TO SU!'LEIIENTM fROGRAHA DE TRADALHO 
I 
f f.tC0G m::CRETMII\ DE ADI!liiiSTilf.C~If 
I 1190! FIIIIOO DE DCSEINOLVJI:tiiiO O( RECURSOS IIUII!\IIOS mURSOS 00 Tt;r~::O I 
1-- --· ------ ----·--"----1 
I I I I I 
I COD!GD I E S P E C l.F I C A C ~ D I PiOJHOS AI!V!DI.DES I TOT<\1. I 

t . I f I ., : 
1--~---:----------· -------"------!-----: ... --.. ____ !=~-i 

: J I t 
I 14111.93071214.019 i 0190 I I l 
I I fUNCO DE OCSEINOLVIIIEIITD DE RECUP.SOS IIUIIniiOS I I Í 

I 000! I I I 
I OESEIIVOLVIHEIITO DE RECUmS 11iJ1!1\1105. I I I 
I I I I 
I IIATIIREZ~ on rr.smn I I I 
I IINESTIIIEHTOS I I 2.430.000 I 
I I I I I 

-------~----------------·- _____ .1 ----~~----:---~--4 
I . I . I 

TO TH I 2.~3Mô0 I 
I I 
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AI~XO V -------- ---------------·-----M ________________ ...,_M ___ _ 
l CREDITO E!ll'tCllll 
I 
IMEXOALf!Ho 1------------------------
1 I 

~l'CU~SOS r.t TOflNJ :\~ FC!Il(:i : -------------------------------.. --: 
I CODIGO I ESHCIFICACAO f PP.QJF.TOS l IIJJ1JIDfcl.ll:S I ror~L 

I I I I 1-·--------------------------------------------------·-------· 
I 
I 
I 
I 

I 
!loot I GAB!IIm DO GC'IERII1\DOR 
11011 I GAiliiiEIE DO GOVOIIIIoDOR 

I 
I 

: 13-"3.13071212.008 10000 
l & COORDEtlt\CM DI'IS UEDID:'iS DE 1'11'010 I'IS flSSOCirtCOES OE fiO~J\OOJ:ES 

I 
I' 
I 
'I 
liDO! 

ESTIIIUL~R E APOIA~ AS EIIT!D•\~ES COIIUII!T~nr.S liA lif.\I!QHA 
ÇA QUALIDADE OE VIDA ~ CEil-f~TAR DA POPI~iiCI.O + 

I ·COORDEHACM DAS ACOES DE ArDIO AS 1\SSOCiACOES DE IIORI·DOR[S 
I 
I 
I 

1-'.IIT\Il\EZA Cl'l D!':GPE~A I 
OUTRAS DGiPES!IS CO~WIJF.S : 

I 
I 
I 
tem 
I AI'OID M CIIISUilmOR 
I 
I 
I 
I 
I 

JN'If.RSOES Flli!.iiCEIRI•S 

~\TllllEZA DA D'SP[SA 
OUTRAS llrSl'ESAS cmcutF.S 

19000 I SECRETARIA De OESW'IOLVIH,IITO URM~O 
19m I SECRETARIA DE llrSEIIVOlVIIICIHD UR0!\110 
. I 

I 
EflTIDf'ltlES SUPERVISIO:ft;DI)S : 

19\l02.1376llSI,DOI 10000 
I iUIPLIACAO E IICLIIORI.I[IITO DO SISIEM DE AGUA POTA'IEL 
I E ESGOTOS DO DISTnllD fEDERAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

DOTAR A CA!:SB DE RECURSOS ATRI.I/t:S DE SU3SCRICAO DE 
CAPitAL - COIITRATO BIO/GDF PI,RA IIELIIOiltA DO SISTEIIA 
AGUA POTAVEL E ESGOTOS DO DISTRITO fEDERAL 

11001 ' 
I Alii'LIACAO E IIEI.HORMlEIITD DO SISTEnA DE AGII<\ POTAVEL 
I E ESGOTOS DO DISfRITD FEDERiiL 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 

I NATtJREZA Oft Ot::SrF.M : 
I lHVtsllllOHOS : 6~.962.0fi0 I 
I I I --------------·---· 

I 
r 

. I 
I 

801.0CO I . I. 

I 
109.MG I ............. 
$1C.V•""" I 

72.0o9 1 
I 
I 

163.&09 I 
I 
'I 

l63.ea& : 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 

., 63~.9S2.ec9 : 
I. 636.962.00, I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r . 
I 
i 
I 

I 
I 
I 
I 
I. 
I 

. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 1\l~XO A lEI 11• 
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PROGRAHA D~ lRA~Atno 

RECt't:SOS OE JIJDI'l!; r~5 FtmrES t 

:-----·--- ~~---.---------------.. ---------~~------.. ----------------~-----:-----: 
I 
I 
I 

COOIGO 

1----
1 I 

ESI'EC!fiCACnO : PP.OJJ:iOS : I'ITlVIMOES : JOhiL 
I I 1 ------------·----------·-· -----------------------1 

I 51000 I SE~P.EloiRIA DE AGl!CUllURoi E mDIJCM 
I 
I 
I 
I. 
I 

I 
I 

·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

36.~7l.OC~. t 
36,071.!00 : I 51011 I fU:IDoiCAO ZOOBOTMIICA DO DISTRITO FEDERo\\. 

I I 
1 5!01!.94B7o21l.m :om 
I I RE!i~!oiCM DO PA::OU: UE liMUI/li.S E VEICULOS O,\ FUIIMCAO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I ZOOBOTI.IIICA 00 GISJP.!TO FEDERAL I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 11001 

. I 
MIJI!iiCM DE IIMUitl;\S, VEICUl.O!)" 1:: lilrttJIENl'OS flli!!ICOU'IS I 
IJISAUOO OH~ECEP. J)S!iiGTEilCI~ tiECAlflZAD~ AO PROOUTCR I 
Rur.AL CO O!STii!TO FEIJERA!. , I 

I 
I 

.I I 
I I I 
I I 

I I MUISICAO DE ilMUIIIAG VEICULOS E IIIPLE:[IITOS AGRICOU\S . 1 r 
I I 
I I . • 

I 
I 

I SIOII.0117106S.COI 10!00 

I I 
I I 

liA'itm.F7.1l fu'1 fJ~Si'~='SI'I f I I 
JlllÍESIJIIEIIJOS I !U69.591 I I 

I I I 
I I I 

I I OBRAS. 1105 JMDI!IS DCTi\II!Cc'E ZOOlOGICO DE BRAS!Un I I I 
I I . I I I 

I 
r 
I 
I 
I 
lOBO I 

I I I 
!XECUCAO DE OORo\S ~E CCi!STP.UCo\0 E tJIPUI.CM liOS JARDIIIS .i I I 
BOlAiilco· E ZOOlOGICO DE BRASILIA I I I 

I I I 
I I I 
I I I 

I EXECUCAO OE OBRAS IIOS JAr.OliiS GCTAN!CC E ZCOLOGICO I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I I 
I I I 

IIAlUIIEZA DA DESPESA I I I 
lllVESl!IIENTOS I 23.931.513 I I 

I I I 
I I I I ---------·------------------"--------1---------1----1--------1 
I I I I 

T 01 H I 673,033.901 I 964.011 I 673,997.100 I 
I f I I 

. ---:--------"----~-.. --~--
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~ll:XO ~I ----------------.. --·---------·---··-----------------------------·----------
I CRED 110 ESfl:tlfll. 
I 

PIOGRAHA DE TRABALHO 

I mco SECIIETftUA DE DESti~'OtnllniTO UliBI\110 
I m02 COIWI\JDIIA DE AGU~ E ESCOIOS DE SR.\n!LIA • CAESB 
1----
1 I 
I CODIGO I 
I I 

PROJETOS 

Or.C.~IEHTO DE TIIVESflliWIO I 
I 
I 

J:[ClJaSOS. l'E TC•DttS ~S F~liT[S : 
----: 

I I I 
I ATI!JII}•1Pi::S : T O T :h L I 
I I . I 

1 -1-·------- _ _,_,_,. _____ :--·-----:-----:---!.---1 
1 I 
I I 
I 49102.13764!31.001 16QOI . . 
I I ftiii'Llo\CM E IIELIIO~M!EIITO DO STSTE/Io\ DE loGUA POTAVEL 

I 
I 
I 
I, 
I 
I 
I 
I 

' I 

I E ESGOTOS DG DISTRITO Ff.DERiol.. 
I 
I 

,I 
I 
I 
I 
11011 

DO!Aa A CAESB DE P.ECURSOS Alf.roVES DE suliscmAo DE 
CAI'ITII. • COIITRAfO DIDillDF PM~ ll!:LIIOR!A DO S!SlEIIA 
MUA fOTA\'Et E ESGOTOS DÔ DISTRI.i0: i'EÇERIIL 

I ftiii'Lli.CAO E IIEUIOIAIIEIITO DO SISIEI!.\ DE /,GUA IOMVEL 
l E ~.~!!nh\":: C!IJ ~H!)1~H~ ~H'E~~ 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
.1. 
I 

I 
I 
I 
I 
i 

~~~.;sz.~:=~ ! 
I 
I 
I 

l ( '·' ~ 
, I 
i 

.,. 

I 
I I 
I 636.Vo;!.m I 
I l 
I l 
I 
I 

. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·I , I . 

I 
I I, 

I 
I ·------·-------· -------'-' -_,.--:.:.~·;, _______ ;_· -: 

I I 

TO TH 

·'''"' :., .. 

I I 
I 636.762.000 I 

. I 

I I 
I 63,.!.VóMOI I 
I I 

----~----------~,.·------
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I.Pit'l~ VIl r.rs 1,06 --·----------.. -·-----8--.. ~--·--·~-·--------~-----·-------------·---------.... -
Cllfltruli(IIJO 

ll!lf.XO A LEI No - .. ---·---;-·-·-·---.. ·--------------··---------------··--·-· ----~-~: 
C®1GO I E S P E r. I r I C ~ C A O PROJUOS I A!WIDnDES I TOII.L 

I I I 
-----·------·--·-... ·-·'!""--------·-------------------------,.M: 

J . : 
13601 I sttr.ETAR1A !li: rtAIIEJ!oiiEIIlO 961.011 l 
13~t3 l REGIM ADõlllllS!RAT!VA I • Pll\UO rtLOT~ 96U~a l 

I I 
I I 
I I · I 

''· ,;,t3t702lMOD 10000 I I 
I COORDEIIAC/oO DAS IIE01DioS DE 111'010 AS ASS0C1ACOCS DE IIOU:DOUES I 1 
l I I I 
11191 I .·1 I 
I COORDENACAO MS ACOES DE oli'OIO AS A550CIHCOES OE IIORADCP.ES I Bll.m I I 
I I I I 
l I!JlTURI!!A DA DEf>rESA l I I 
I OUTRAS DESPESAS COP.REIITES I l09,m I I 
I IllvtSTWEiflOS : 623.6~0 f : ' ~~~=~:: r;;:.~;:c;::;r.~ : .;:.~;~ : 
I I I 
10112 I I 
I APOIO AO CDI!SIJII!DOi I 163.000 I 
l I I 

. I HfiTUREZA DA m!SPE!iA I : 
I OUTRAS DESPESAS COnREIITES I 163.011 I 
I , I I I 
I I I I 

19010 I SECRETARIA OE OESEIIVOLVlilENTO URSAIIO I l I 
1?101' I SECRETARIA OE DESE!i'IDLVIIIOIIO URD<\110 I I I 

I , I I 
I I I 
I I I 

I 
·I 

I 
I 
I 
I 
I 

INOI,Omt3Sl.l09 1001& I I 

62S.462.CU~ I 
625,m.oo~ 1 

I. 
I 
l 
I 
I 

, I 
I SUBSCRICAO DE CIII'!TAL r I 
I r I 
11101 . . I I 
I SUBSCRICAO DE CIII'ITAL I I 
I I r' 
I . IIAIUI!EZn DA OEsmn I l 
I IIIVEISOES Flllo\:lr:mns I 625.lóMO~ I 
I I I 
I I I 
I I I 

I 
I 
I 
l 
1. 
I 
l 
I 

----·----1-----·1----·r---~t 
I I I I 

T O T A L" I 625.462.000 I 964.!00 I 626.m.IOO I 

:..... I .,/)?. I 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--"Em discussão a redação final. {Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Ó SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
..._ ltem2: 

(Em regime de ufgéncia, nos termos " 
do art. 336. c, ~o Regimento Interno. 

tro provisói-io de partidos com represen
tação parlamentar federal ou estadual, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em Plenário. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.} 
Aprovada a redação final, a matéria vai 

à sanção do Sr. Governador em exercício do 
Distrito Federal. 

Votação, em turno único, do Projeto· 
de J..ei do Senado n' 64, de 1990, de auto~ 
ria do Senador Maurício Corrêa, que 
prorroga o ))razo de vencimento do regis-· 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Pas:;a--se ã votação do projeto. ·· .:-.i!!#· ' 
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O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConCedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB -SP. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)'- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, proferiu o nobre Senador 
Mário Maia parecer favorável, em plenário, 
a este projeto. Diz respeito, basicamente, ao 
Partido Verde, basicamente à possibilidade 
de que um s~tor da sociedade brasileira tenha 
alguma chance de permanecer como Partido. 

Houve cuidado, por parte dos autores, no 
sentido de evitar que se mantivesse a prõlife~ 
ração de Partidos. Daí a questão relativa a 
que se requeira representação parlamentar 
federal ou estaduaL. 

Chamaria a atenção do Plenário, porque 
a matéria é coniplexa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sabe V. Ex• se 
ela pode retroagir? 

O SR. FERNANDO IIENR!QUE CARDO· 
SO -Eu não saberia dizer a V. EX' Dificil
mente! Talvez o esclarecimento que pede o 
nobre Senador Jutahy Magalhães pudesse ser 
prestado pelo Sr. Relator, para que possamos 
votar com consciência. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Poderia V. Ex• 
dizer que questão é esta? 

O SR. FERNANDO IIENRIQUE CARDO· 
SO - S. Ex• quer saber sobre a questão da 
prorrogação, se pode retroagir. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
com o consentimento do Orfldor, a minha 
questão feita ao Senador Fernando Henrique 
Cardoso -já que é para ·atender ao Partido 
Verde, pois o Tribunal Superior Eleitoral 
considerou extinta a legenda- foi no sentido 
de saber se é possível retroagir para atender 
ao Partido. Porque, se não puder, Senador 
Fernando Henrique Cardoso, o voto, aí, será 
diferente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A indagação, no caso, é endereçada ao 
Relator, que conhece a matéria, a estudou 
e dará a informação a ~. Ex~ 

O Sr. Mário Maia (PDT -A C. Para escla
recimento. Sem revisã.o do orador.) -Sr. 
Presidente, este projeto consiste numa emen
da. Como de outras tantas vezes, esta Casa 
e a Câmara dos Deputados t~m tomado a 
iniciativa para corrigir defeitos da lei que, 
às vezes, na pressa da sua formulação, não 
atende à abrangência jurídica ou à abran
gência da prática que existe ria compreensão 
do problema. 

O autor do projeto, -o nobre Senador Mau
rício Corrêa, quando apresentou a proposi
ção, procurou corrigir uma falha da lei, por
que, no período de redemocratização doBra
sil, foram criadas condições amplas para que 
se formassem os partidos políticos. E muitos 
desses. os atuais grandes Partidos, começa-· 

ram pequeninos, em grandes dificuldades. 
Com a complacência de todos, foram crescen
do e, hoje, são grandes Partidos. Muitos des
ses Partidos até se tornarem efetivos,- pas-sa- -
ram anos como Partidos provisórios. 

Ora, depois de um período prolongado de 
autoritilriSino, de compressão das liberdades 
públicas, é ria[Ural que o povo brasileiro pro· 
cure, através das liberdades que a Lei Magna 
fue assegura, formar as instrituições repre
sentativas do seu ideário político. Daí, como 
uma verdadeira reação àquela compressão, 
houve tendência à formação de muitos parti
dos políticos, que pediram, através do _qUe 
a lei lhes permitia, de um registro provisório, 
a sua vigência. E, dentro dessa condição pro
visória, participaram de pleitos políticos, com 
validade. Hoje, há inúmeros Representantes 
do povo na-câmara dosDeputadose no Sena
do Federal oriundos de uma situação provi
s?ria, uma vez que foram eleitos por Partidos 
provisórios~ 

Ora, Sr. Presiderite,- o cuidado que o autor 
da lei teve foi o de não abrir tanto as com
portas para que qualquer cidadão, com as 
facilidades da lei, formasSe partidos, a fim 
de, no oorrer dó- processo político, mercan
tilizar as siglas partidárias, ao que se chamou, 
em passado recente, de partidos de aluguéis, 
quando alguns ICderes, com as facilidades da 
ld, arregimentara111 as condições mínimas pa
ra a formação de Partidos e, depois, inescru
pulos~_m_ente, _9_e maneira imoral, negociaram 
essas siglas com outros Partidos, estimulando 
a corrupção de parte a parte, tanto do grande, 
que quer comprar, quanto do pequeno, que 
se quer vender. 

No presente projeto, que tivemos a honra 
de relatar, foi tido o cuidado de aperfeiçoar 
a lei, de modo a permitir a mínim::i"i:"ondição 
daqueles partidos que, embora provisórios, 
já tenham existência nos Parlamentos munici
pais, estaduais e federal. Para que não tives· 
sem uma abrangência enorme, suprimiu-se,
inclusive, a áre3 nillnicipal, restringindo-se 
apenas as áreas federal e estadual. São pou
quíssimos os partidos, Sr. Presidente - e 
aqui não é uma especificidade ao Partido Ver
de-, acredito que existam um ou dois outros 
partidos na mesma condição de ter pelo me
nos um representante estadual ou um repre
sentante federal. E aqui seria - '(nem tanto 
ao mar nem tanto à terra"- uma correção, 
com muita justiÇa, para amparar esses parti
dos e esses parlamentares numa Prorrogação 
- não é uma coisa definitiva - razoável, 
dentro dos limites da lei, mesmo por que foi 
declarado em pleno processo ano eleitoral, 
quando os partidos não têm tempo de se mo
vimentar mais, a reparar aqueles partidos 
que, já tendo existência, amparem esses par
famentares sob as suas siglas e tenham a chan
ce de, dentro aind~ do processo de formação, 
de aperfeiçoamento democrático, participar 
do processo político-eleitoral no próximo 
pleito de 3 de outubro. 

Portanto, acreditamos que esta Cása, com 
a compreensão de,_ neste m_omento, não en
trar tão inihuciosam.-enle -nos detalhes, nos 
Jileandros da interpretação da lei, mas agir · 

politicamente, como tantas vezes te~9s agi
do, dando amparo a este projetõ e aprávando 
o nosso relatório sem maior~ ind~g_ações, 
uma vez que é a vontade- acredito- unâ
nime da Nação brasileira. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, 
peço a palavra para ~ncaminhar a votação. 

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

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -
PA. Paraencaminhãra votação.) -Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, haverw>s de estar 
lembrados de que a Constituição de 1967, 
posteriormente modificada pela Emenda de 
1969, previa, para que tivéssenios partidos 
nacionais, que os Partidos tivessem de ter 
pelo menos 5% _da votação global do País, 
e mais.3% em nove Estados. Posteriormente, 
houve uma emenda à Consittuição e redu
ziu-se esse pré-requisito, essa exigêncfa: pas
SOú a ser apenas 3%, da votação .global e _2% 
em cinco Estã.dos. __ 

Quando discutíamos a Constituinte, verifi· 
camos que íamos impedir os partidos comu
nistas, no Brasil, de terem legalidade, porque 
eles não conseguiam 3% da votação nacional 
e 2% em cinco Estados. De acordo com as 
Lideranças, retiramos as exigências. 

Presidi, na ConSfítuinte, a Comissão que 
tinha como uma das Subcomissões aquela que 
tratava da legislação eleitoral e partidária, 
foi dada a mais ampla possibilidade de os 
partidos se organizarem, retirada até essa re
comendação especiii.I, porque tivemos no pas
sado, Partidos que eram localistas: Partido 
Republicano Mineiro, Partido Republicano 
Paulista, eram partido centrados num deter
minado Estado-. Havia necessidade de o parti
do ser nacional. Pelo menos os Partidos Co
munistas tinham caracterizaça:o·nacional, ain
da que com pouca representatividade quanti
tativa. 

-Agora, õ que acontece é que o Partido 
Verde, por exemplo, que eu também teria 
o maior interesse em iunparar' perdeu a opor
tunidade de fazer o seu registro definitivo. 
E não gostariam, os integrantes a tu ais do Par
tido Verde, de, o que e1es chamam, regredir 
no tempo, para irem abrigar-se na legenda 
do PMDB, uns, como o Gilberto Gil me dis
se, e outros nos partidos mais à esqUerda, 
o próprio Partido dos Traballiadores etc. 

Então, a idéia seria realmente fazer isso, 
fazer com que o Partido Verde pudesse ter 
garantido o seu registro. O nobre Senador 
Maurício Corrêa previu isso e fez a proposta; 
o nobre Senador Mário Maía ficou ao lado 
da proposta, favorável a ela. 

Hoje Sr. Presidente, há 16 Partidos, no 
País, com registro- defin1t1VO:- Pãf-ece-que, 
agora, 17. E 29 com registres proVisórios- e 
2 em andamento - são os últimos dados do 
Tribunal Superior Eleitoral. 

Se essa Lei, de acordo com pergunta feita 
pelo nobre Senador pela Bahia, o Senador 
Jutahy Magalhães, não retroagir, para bene
ficfar_c:>_Partido Verde, vai beneficiar apenas 
alguns Partidos que são até de legenda curio
samente expressada, por exemplo: PBM_ --
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partido Brasileiro da Mulher; outrO, PSN, 
Partido Sertanejo Nacional; outro, PNA -
Partido Nacional dos Aposentados, que, 
aliás, já tem um desdobramento, que é o 
PNA do R Eu acho que o, PNA do B deve 
ser aqueles que têm aposentadoria há mais 
de 10 anos. e o outro, menos de 10 anos. 

Então, nesses registras provisórios, numa 
legislação que nós aprovemos agora, a des
peito de todo o interesse do Senador Mário 
Maia, pode favorecer exatamente aqueles 
que, na verdade, não têm condiçõe~,_ pores
ses Partidos que eu citei, ~ata venia, com 
o respeito qué tenho pelos seus fundadores, 
repito, não têm condições, de, numa eleição, 
mandar representantes para o Congresso Na
cional. 

A minha dúvida também seria esta, por
que, do contrário, nós iríamos benefici:ir um 
Partido que já tem essa expressão, como o 
eminente Senador Mário Maia citou, já tem 
representação municipal, já tem representa
ção estadual, mas que perderam a oportu
nidade do registro definitivo, ... 

O Sr. Maurício Corrêa- Senador Jarbas 
Passarinho, se me permite, gostaria de escla
recer a V. E~ 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Se é pa· 
ra esclarecer, ouço V. Ex~, com o maior pra· 
zer, duplo: primeiro, porque V. Ex• classifica 
o meu pensamento, ... 

O Sr. Maurído Corrêa - Senador J arbas 
Passarinho, não me consta ... 

O SR. PRESIDNETE (Nels<?n C~rneíro)' 
-Senador Mauricio Corrêa, infelizmente, 
estamos em encaminhamento de votação. da
rei a palavra a V, Ex~ em seguida. 

O SR- JARDAS PASSARINHO - Com 
certeza, o esclarecimento do Senador Mau
rício Corrêapode ser_dado depois, automati
camente pot S. Ex• e eu beberei às suas pala-· 
vras._Apenas a minha conclusão ficará, ago
ra, na dependência do que vou ouvir, poste
riormente, do nobre Senador pelo Distrito 
Federal Se não houver condições de prorro
gação do prazo para agir retroativamente, 
nós estaremos, em vez de beneficiando um 
Partido que tenha condição de registro defini
tivo, aqueles Partidos que usam essas legen~ 
das a que o Senador Mário Maia se referiu 
ainda à pouco. 

De maneira que esta é a dúvida que tenho, 
pessoalmente, e vou aproveitar o desenrolar 
do encaminhamento de votação para ver se 
chego a uma consciência do meu voto. 

O Sr. Maurício Corrêa- PeÇo a pãfavra 
para encaminhar a votação; Sr. Presidente 

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

OSR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, na verdade, o Senador Ju
tahy Magalhães tem toda razão. Os efeitos 
resultantes da possibilidade da conversão 
desse projetO em lei, OS" reSUltados não Sef~O 
com efeito retroativo; há um prazo f~tal, que 
é o dia 24. 

Esse projeto, ao que sei, só beneficia real
mente o Partido Verde; os outros Partidos 
não têm representação estadual, nem federaL 

. Portanto, esse risco a que V. Ex• alude não 
existe. E, é claro, se eles não conseguirem 
votá-lo na Cârriara dos Deputados e o Presi
dente da República sancioná-lo, o projeto 
se tornará totalmente ineficaz. 

Pareceu-me justo, porque examinei, no 
Tribunal Superior Eleitoral, a tramitação do 
pedido d~ prorrogação do Partido Verde. O 
próprio Procurador-Geral da República, 
Aristides Junqueira Alvarenga, manifestou
se favoravelmente a que houvess~ a prorro
gaÇão. ~Al,strtr,- se houvesse a prorrogação 
para o Partido Verde, automaticamente 
aqueles outros Partidós estariam incluídos, 
porque o Tiibunal estabeleceu uma regra ge
nérica-. 

Q lamentável, por exemplo, no c~o do 
Fernando Gabeira, residente no Rio de Ja
neiro, é que lá, hoje, uma pesquisa o coloca 
cOmo o_primeirci mãis votado de todos os 
eventuais candidatos do pleito do dia 3 de 
·outubro. Ele não tem retorno ao PT, porque 
há, inclusive, total impossibilidade de relacio
namento para que volte ao Partido. E ainda 
não está cons_olidada a decisão de que aqueles 
que pertenciam a- outros Partidos retornem 
ãs suas siglas. 

De sorte que me parece extremamente jus
to esse projetO, na medida em que o relógio 
favoreça, exatamente, esses objetivos. 

Eram estas as minhas considerações, Sr. 
Presidente. (Muito beml) 

O Sr.-Afonso A ri nos- Peço a palavra para 
encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

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

O SR. AFONSO ARINOS (PSDB - RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
or-ador.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
gostaria-de participai- da discussão que se pro
cessa neste momento. Mas conio o assunto 
suscitado pelos meus eminentes colegas pro" 
voca não apenas decisões a.r.espeito do que 
se vai votar, como também reflexões sobre 
a questão, em geral, partidária no Brasil, per
guntaria a V. __ Ex\ Sr. Presidente, se seria 
oportuno, no momento, prosseguir nestas 
considerações, ou se deveria requerer ou soli
citar uma ocaSião mã.KOOnvenie_nté, para que 
~_u_p_udesse fazer aos meus Companheiros do 
Senado uma exposição sobre o problema par
tidário em nosso País, de natureza geral, de 
natureza jurídica, de natureza política, por· 
que me parece extremamente necessário, 
neste momento, sobretudo quando todas as 
atenções nacionais se têm concentrado na 
questão financ'eira mais que na questão eco
nómica ... : .. :teníos escj:Ueddo, muito, a situação 
política. A situação política brasileira é digna 
de muita atenÇão, de muito reparo, de muita 
reflexão e segliram·ente de muitas medidas 
legais. 

Então, é com_ esta intenção que solicito 
a-Y. -Ex~, esclarecimento se eu poderia, em 
momento opDrtuno, usar da palavra para fa-

lar sobre os tenias "SíSteiiiaS F.-arifdá!io Brasi, 
leiro" e "Situação Política Nacional". -

Muito obrigado a V. Ex', pela informação. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O Senado terá o maior prazer e proveito 
quando V. Ex.~ ocupar a tribuna para, longa
mente, debater eiae problema que interessa 
a todos nós e ao País. Mas, no momento, 
a escassez do tempo impediria V. E~ de fazer 
essa exposição. 

O SR. AFONSO ARINOS - Muito obrl· 
gado a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-No encaminhamento da votação, o prazo 
seria tão exíguo que não daria a V. Ex• tempo 
para_ essa e~posiç~o que todos IlÓS ~guarQa~ 
mos com o maior iriteresse. 

O SR. AFONSO ARINOS- Muito agrade· 
cido a V. EX' 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente. peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo_ a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSD- RJ. Para 
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eu apoiei, na realidade, este 
projeto, porque o problema ecOfógico, hoje, 
é de discussão mundial, problema extrema
mente atual. E, da maneira como está redi
gido o projeto quando se fala em represen
tação estadual e municipal, o único benefi
ciário seria, na realidade, o Partido Verde. 

Sr. Presidente, há um prazo fatal, o prazo 
para encerramento das convenções partidá
rias relà:tivamente à próxima eleição,. que é 
o dia 24 do mês corrente. Hoje estamos no 
dia 12; se não houver possibilidade de o pro
jeto ser aprovado aqui e na Câmara e saneio~ 
nado pelo Senhor Presidente da República, 
o Partido Verde e seus membros não poderão 
concorrer ao pleito de 3 de outubro. 

De maneira que faço este apelo aos nobres 
Senadores, que, sei, olham com bons olhos 
o Partido Verde, para que possamos votar 
hoje, e o mais prontamente possível, o proje· 
to a ser encaminhado à Câmara dos Depu
tados. 

O Sr. Jarbas PaSsarinho- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem; não é uma ques~ 
tã-o de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nobre Senador Jarbas Passarinho, V. Ex~ 
estava esperando as informações para con
cluir o seu voto .. 

Tem a palavra V. Ex' 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -
PA. Pela ordem.) -Sr. Pr_esidente, justa· 
mente agora eu fiquei um pouco mais confu~ 
so, porque o art. F, de redação do Senador 
Maurício Corrêa, diz bem: "0 Partido com 
registro provisório e representação". 

O Partido Verde continua com represen
tação, mas não continua mais com registro 
provisório, o que foi levantado pelo Senador 
Fernando Henrique <?ardoso. 
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De modo que tenho a impressão de que 
vamos aprovar essa lei -e eu até ffie dispo
nho a api"ová-la, quando vi que V. Ex~ foi 
exortado pelo Senador Mário Maia a qoe des
se uma solução política. Sei que quando o 
Senador quer, por exemplo, transgredir o 
prazo- V. Ex" que é liberal-, pede, então, 
que o seu -prazo de dez minutos passe para 
cinqüenta- é a solução Política, aquela con-
trária ao registro da lei. - --

Então, a dúvida que tenho para esclareci
mento seria esta, Sr. Presidente: no momento 
em que aprovarmos esse projeto dizendo "O 
Partido com registro provisório", tem o Parti
do Verde registro provisório, no momento? 
Não tem mais! 

Então, seria o aumento da minha dúvida, 
daí eu pedir a palavra pela ordem, de uma 
forma tangenciando o RcgimeÍlto,- para p-o
der expor a dúvida que tenho. 

O sr. Jutahy Magalhães- Si'. -Presiâente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

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

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs .. Senado
res, parece que o Senador Eenmndo Hen
rique Cardoso_ já manifestou o pensamento 
do nosso Partido. E a idéia, quando levantei 
a questão, a indagação a respeito da possibi
lidade de retroagir, porque dentro do texto 
eu não via condições de retroagir, mas levan
do em consideração o nosso desejo, acho que 
o de todos os Senadores, de dar ao Partido 
Verde pelo menos mais uma esperança de 
poder participar desse pleito, eu, pessoal
mente, me inclino a votar favoravelmente ao 
projeto, mesmo com esta grande dúvida que 
tenho da possibitidade de retroatividade. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presiden_te, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

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

O SR. ODACIR SOARES (PFL -'RO. 
Para encaminhar votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu desejava encaminhar, pelo Partido da 
Frente Liberal, favoravelmente o pr~jeto. 
Entretanto, ·entendo que o prazo de doze me
ses é muito elástico, mas um prazo já vencido 
neste momento, uma vez que não cab_em mais 
emendas a serem apresentadas. Entendo que 
o prazo deveria projetar~se apenas até o fim 
do ano, quando, em outubro, já teremos elei
ções gerais no País e o Partido que não obtiver 
essa re~resentação parlamentar federal ou es
tadual não a terá conseguido para preencher 
ou suprir o prazo de doze meses. 

De qualquer maneira, parece-me que esse 
projefo de lei atende ta_rnb_ém_ãjdéia de facili
tar a sistematização dessa questão a nível do 
Tribunal Superior Eleitoral, que vem deci
dindo de forma aleatória e, de certo modo, 
até arbitrária, como já ocorreu cm outras 
oportunidades. 

Então, esse projeto vai permitir à Justiça 
Eleitoral julgamentos uniformes, julgamen
tos que não mais dependam do entendimento 
desse Ou daquele juiz. -

De modo que encaminho favoravelmente, 
apenas com esta ressalva; que não pode tam
bêm ser suprida pelo fato de já estarmos, 
neste momento, com o projeto à margem já 
da sua votação. 

Este, Sr. Presidente, o encaminhamento. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelsoil Carneiro) 
- CdriCeâo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Para encaminhar a votação. Sem reviR 
são do orador.) - Sr. -Presidente, Srs. Sena
dores, pedi a palavra para registrar o verda
deiro drama desses Partidos em formação pa
ra conseguirem o seu registro definitivo. 

É verdade que talvez a Casa e a opinião 
pública ainda estejam abaladas pela notícia 
de Partidos ou de pessoas que utilizavam es
sas siglas para negociatas eleitorais. No en
tanto, é preciso reconhecer que esses episó
dios são exceções. Há vários casos lamen
táveis, verificados, inclusive, nas últimas elei
ções presidenciais. Existem agremiações do 
maior respeito, lideranças políticas tentando 
construir novas agremiações partidárias den
tro do espírito da nova Constituição, que, 
no seu art. 17, dispõe sobre os Partidos políti
cos, a sua constituição, as facilidades que de
vem exiStir, evitando-se, portanto, os obstá
culos, democratizando os Partidos. Essas difi
culdadeS encontradas nos processos de for
mação dos Partidos, no nosso entender, estão 
contrariando a letra e o espírito do art. 17 
da Constituição Federal. 

É por tudo isso que o nosso encaminha
mento, Sr. Presidente, é favoráveL 

C r cio que, depois de uma conversa com 
o Vice-Líder Senador José Fogaça, esta é a 
posição de_ toda a bancada do PMDB, que 
eu gostaria de expressar aqui, encaminhar 
favoravelmente, para facilitar a constituição 
de novos partidos. Aqueles partidos que traí
rem os grandes objetivos das instituições par
tidárias- porque aqui vamos s_er mais infor
mados sobre ela<>, quando do discurso do no
bre Senador Afonso Arinos -, aqueles que 
traírem serão repudiados pela opinião pUbli
ca, cedo ou tarde serão desmascarados . .M.41s 
não é possível que por causa de exceções, 
es;e,s Companheiros que estão af, trabalhan
do dia e noite para a consolidação de suas 
legendas, vejam o seu esforço colocado por 
terra, por causa de um atalho ou de um obstá
culo_ processual. 

Meu encaminhamento, Sr. Presidente, é 
inteiramente favorável ao projeto do Senador 
Maurício Corréa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa vai pór a votos, mas quer pedir 
a atenção do Plenário para a questão que 
acaba de ser levantada pelo nobre Senador 
Jarbas Passarinho. · 

A Mesa sente que todo o Plenário votaria 
este projeto favoravelmente, se ele atendesse 
à reivindicação dos que lutam pela perma
nência do Partido Verde na vida partidária 
do País. 

Mas, nos termos em que está redigido, po~ 
deria criar uma dúvida. E para isso é que 
peço a atenção dos Srs. Senadores, intervindo 
indevidamente no debate. Porque diz: .. o 
Partido com registro provisório". Ora_, evi
dentemente que hoje, pelo que está anun
ciado, esse Partido não tem mais o registro 
provisório, e a lei efltrará em vigor- na data 
de sua publicação. Quer dizer, na data em 
que for publicãda-a lei, ela não encontrará 
um Partido sem registro provisório. 

Ainda, se fosse possível, retírar-se-ia esta 
expressão: "sem registro provisório'.- e se di
ria: "O partido com representação parlamen
tar federal ou estadual"'. O_ difícil, regimen
talmente, é neste momento retirar tais ex
pressões. Se fosse possível retirar estas ex
pressõeS-, entenderia a Mesa que, unanime
mente, _o Plenário votaria a favor, porque 
seria, talvez, no estudo que tem sido feito, 
pelos Srs. Senadores, o único Partido que 
estaria nestas condições de ser aproveitado. 

A expressão ··com registro provisóriO"- é 
que prejudica, realmente, uma solução. 

Se for enc;on_trada uma solução regimental, 
acho que será fácil obter a aprovação do Ple
nário. Mas esta é a dúvida que, também no 
me-u espírito, reside. 

O Sr. Jamil Haddad- S): Presidente, peço 
a palavra pela ordem.p t" 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
Gostariã de ouvir V. Ex~ 

O SR, JAMIL HADDAD (PSB --"RJ. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, o projeto está em 
regime de urgência. 

Pergunto a V. Ex· se, com a anuência de 
todas as Lideranças, não pode ser apresen
tada emenda de Plenário, suprimindo, no art. 
U, justamente a parte onde se fala em registro 
provisório. Aí, seria uma emenda de Plená
rio, que teria parecer favorável e aprovação 
de todos os Membros da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Senador Jamil Haddad, emenda não é pos
sível. A solução regimental seria um pedido 
de destaque para a expressão "registro provi
sório". 

Neste caso, o texto ficaria da seguinte for~ 
ma: "O Partido com representação parla~ 
mentar federal ou 'estadual..." Essa, a sohi
ção. 

De modo que é preciso um pedido de desta
que. Uma vez que este ê o pensamento gene
ralizado do Plenário, se houver pedido de 
destaque da expressão "registro provisório'', 
já se teria encOntrado uma solução. 

Esta é a única forma regimental possível 
para resolver o problema, já que o projeto 
se encontra em regime de urgência e o prazo 
para emendas já terminou. 

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço. 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Tem a palavra V. EX" 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, com a aquiscéncia de todos, será apre~ 
sentado à Mesa pedido de destaque para a 
expressão "registro provisório ••. --

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, pedido de destaque, do 
nobre Senador Pompeu de Sousa, retirando 
a expressão: "registro provisório e ... " Desta 
forma, o texto ficaria no seguinte: 

"0 Partido com representação parla~ 
mentar, federal ou estadual, terá prorro
gado por doze meses o prazo previsto 
no art. 12 ... " 

Esta é a Unica solução que a Mesa encontra 
para atender à unanimidade das manifestaM 
ções favoráveis ao projeto, colhidas nesta 
oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 151, DE 1990 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regi· 
menta Interno, requeiro destaque para rejei
ção das expressões "registro pro,•isório e ... " 
do Projeto de Lei do Senado n" 64, de 1990. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação o projeto, ressalvado o desta
que. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovado o projeto. 
Em votaç~.o o destaque supre~sívo. 
Os Srs~_Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados.· (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Dirc
tora oferecendo a redaçáo final da matéria 
que vai ser lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 192, DE !990 

Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Lei 
do Senado n" 64, de 1990. 

A Comissão Diretora apre.'ienta a redação 
final do Projeto de Lei do Senado n" 64·, de 
1990, de autoria do Senador Maurício Cor
rêa, que prorroga o prazo de vencimento do 
registro de partidos com representação parla
mentar, federal ou estadual. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho 
de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente -
Áureo Mello, Relator - Divaldo Suruagy -
Nabor Júnior. 

),NEXO AO PARECER 
N" 192, DE 1990 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n• 64? de 1990, que prorroga o prazo 
g:_g__ vencimento do registro de partidos 
com representação parlamentar, federal 
ou estadual. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O partido com representação 

parlamentar, federal ou estadual, terá pror
rogado por doze meses o prazo previsto no 
art. U da Lei n" 5.682, de 21 de julho de 
1971, modificado pelo art. 1~ da Lei n" 6.767, 
de 20 de dezembro de 1979, quando seu ven
cimento se der em ano_ eleitoral até noventa 
dias antes da reaJização das eleições, revali
dando-se_os efeitos dos atos preliminares pra
ticados. 

Art. 2" ~Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposiçôes em 
contrário. 

O Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu 
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secre-
tário. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a:-discussão. 

Em votação. 
. Os Srs. senadores qU-e a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada a redação final. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item_3~ 

PROJETO PE LEI DA CÂMARA 
- N•· 10. de 199(! 

(Incluído em O!dem do Dia nos ter
mos do art. 375, l', do Regimento Inter-
no.) - -

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nu 10, de 1990 (n" 
4.352/89~ na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente Ua República, que dis
põe sobre a pensão especial devida aos 
ex-combatentes da Segunda Guerra 
Mundial e a seus dependentes, tendo 

-PARECER FAV.ORÁVEL, proferi
do em Plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã sanÇão. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 10, DE 1990 

{N~ 4.352/89, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a pensão especial devida 
aos ex-combatentes da Segunda Guerra 
Mundial e a seus dependentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Esta lei regula a pensão especial 

devida a quem tenha participado de opera
ções bélicas durante a Segunda Guerra Mun
dial, nos termos da Lei nP 5.315, de 12 de 
setembro de 1967, e aos respectivos depen
dentes (Ato das Disposições ConstitUciOnais 
Transitórias, art. 53, II e III). 

Art. 29 Para os efeitos desta lei, consi
dera-se: 

I -pensão especial o benefício pecuniário 
pa-go mensalmente ao ex-combatente ou, em 
caso de falecimento, a seus dependentes; 
II- pensionista especial o ex-combatente 

ou dependentes, que percebam pensão espe
cial; 

IH- pensão-tronco a pensão especial in
tegral; 

IV- cota-parte cada percela resultante da 
participação da pensão-troco entre depen
dentes~ 
V- viúva a mulher com quem o eX-caril

batente estava casado quando falacera, e que 
não voltou a casar-se; 

VI- ex-esposa a pessoa de quem o ex
combatente tenha-se divorciado, desquitado 
ou separado por sentença transitada em jul
gado; 

VII- companheira quem tenha filho co
mum com o ex-combatente ou com ele viva 
no mínimo há 5 (cinco) anos, em união está
vel; 

VIII - concessão originária a relativa ao 
ex-combatente; 

IX- reversão a concessão da pensão espe~ 
cial aos dependentes do ex-combatente, por 
ocasião de seu óbito. 

Art. 39 A pensão especial corresponderá 
à pensão militar deixada por segundo-tenente 
das Forças Armadas. 

Art. 4'·' A pensao é inacumulável com 
quaisquer rendimentos percebidos dos cofres 
públicos, exceto· os benefícios previdenciá
rios. 

§ 19 O ex-combatente, ou dependente le
galmente habilitado, que passar a receber im
portância dos cofres públicos perderá o direi
to à pensão especial pelo tempo em que per
manecer nessa situação. não podendo· a sua 
cota-parte ser transferida a outros dependen~ 
tes. 

§ 2"' Fica assegurado ao interessado que 
perceber outros rendimentos pagos pelos co
fres públicos o direito de optar pela pensão 
ou por esses rendimentos. 

Art. 59 Consideram-Se dependnetes do 
ex-combatente para fins desta lei:. 

I --a viúva; 
II- a companheira; 
III -o filho e a filha de qualquer condição, 

solteiros, menores de 21 anos ou inválidos; 
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IV - o pai e a mãe inválidos; e 
V- o irmão e a irmã, solteiros, menores 

de 21 anos ou iriválidos. 
Parágrafo único. Os dependentes de que 

tratam os incisos IV e V só terão direito à 
pensão se viviam sob a dependência econó
mica do ex-combatente, por ocasião de seu 
óbito. 

Art. 6" A pensão especial é devida ao ex
combatente e somente em caso de sua morte 
será revertida aos dependentes. 

Parágrafo único. Na reversão, a pensão 
será dividida entre o conjunto dos depen
dentes habilitáveis (art. 59, I a V), em cotas
partes iguais~ 

Art. 7~ A condição de dependentes com
prova-se: 

I - por meio de certidões do registro civil; 
II- por declaração expressa do ex-com

batente, quando em vida; 
III- por qualquer meio de prova idóneo, 

inclusive mediante justificação administrati-
va ou judicial. - - ---

Art. s~ A pensão especial não será defe
rida: 
I- à ex-exposa que não tenha direito a 

alimentos; 
II -à viúva que voluntariamente abando

nou o-lar conjulgal há mais de 5 (cinco) anos 
ou que, mesmo por tempo inferior, abãndo
nou-o e a ele recusou-se a voltar, desde que 
esta situação tenha sido reconhecida por sen
tença judicial transitada em julgado; 
III- à companheira, quando, antes da 

morte do ex-combatente, houver cessado a 
dependência, pela ruptura da relação coou
binária; 

IV -ao dependente que tenha sido conde
nado por crime doloso, do_ qual resulte amor
te do ex-combatente ou de outro dependente. 

Art. 9? Até o valor de que trata o art. 
3u desta lei, a ex-esposa que estiver perce
bendo alimentos por força de decisão judicial 
terá direito a pensão especial no valor destes. 

§ 1? Havendo excesso, este se destinará 
aos demais dependentes. 

§ 2? A falta de dependentes habilitados 
não prejudicará o direito à pensão da ex-es
posa. 

§ 3? O direito à parcela da pensão espe
cial, nos termos deste artigo, perdurará en
quanto a ex-esposa não contrair novas núp-
cias. - · 

Art. 10. A pensão_espei::iãJ pode serre
querida a qualquer tempo. 

Art. 11. O.beneffcio será pago mediante 
requerimento, devidamente instruído, em 
qualquer organização militar do ministério 
competente (art. 12), se na data do requeri
mento o ex-combatente, ou o dependente, 
preencher os requisitos desta lei. 

Art. 12. É da competência do Ministério 
Militar ao qual esteve vinculado o ex-com
batente durante a Segunda Guerra Mundial 
o processamento da pensão especial, desde 
a habilitação até o pagamento, inclusive nos 
casos de substituição a outra pensão ou rever
são. 

Art. 13. Estando o processo devidamen
te instruído, a autoridade designada pelo Mi-

nistro competente autorizará o pagamento da 
pensão especial, em caráter temporário, até 
a apreciação da legalidade da concessão e 
registro pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 1? O pagamento da pensão especial se
rá efetuado em caráter definitiv-o, após o re
gistro pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 29 As dívidas por exercícios anteriores 
são pagas pelo ministério a que estiver vincu
lado o pensionista: 

Art. 14. A cota-parte da pensão dos de-
pendentes s_e extingue: 

I - pela morte do pensionista; 
II-pelo casamento do pensionista; 
III- para o filho, filha, irmão e irmã, 

quando, não sendo inválidos, completam 21 
anos de idade; 
IV- para o pensionista inválido, pela ces

sação da invalidez. 
Parágrafo único. A ocorrência de qual

quer dos casos previstos neste artigo não acar
reta a tranSferêncfa da cota~parte aos demais 
dependentes. 

Art. 15. A pensão especial não está su
jeita a penhora, seqüestro ou arresto, exceto 
nos casos .especiais previstos Ou determinados 
em lei. -

Parágrafo único. Soini!nfe após o registro 
em caráter definitivo, nos termos do § 19 do 
art. 13 desta lei, é que poderá haver consig
nação nos benefícios dos pensionistas. 

Art. 16. No que se refere ao pagamento 
da pensão, aplicar-se-ão as regras do Código 
Civil relativas à ausência, quando se verificar 
o desaparecimento de pensionista especial, 

Art. 17. Os pensionistas beneficiados 
pelo art. 30 da Lei n~ 4.242, de 17 de julho 
de 1963, que não se enquadrarem entre os 
beneficiãrios da pensão especial de que trata 
esta lei, continUarão a receber os benefícios 
assegurados pelo citado artigo, até que se 
extingam pela perda do direito, sendo vedada 
sua transmissão, assim por reversão como por 
transferência": 

Art. 18. Os créditos referentes ao paga
mento da pefisão-especial somente poderão 
ser feitos em agências bancárias localizadas 
no País. 

Art. 19. Os Ministros de Estado da Ma_
rinha, do Exército e da Aeronáutica, nas 
áreas de suas respectivas competências, ado
tarão as medidas necessárias à execução desta 
lei. 

Art. 20. Mediante requerimento do inte
ressado, qualquer outra pensão já concedida 
ao ex-combatente ou dependente que preen
cha os_.Nquisitos poderá ser substituída pela 
pensão especial de que trata esta lei, para 
todos os efeitos. 

Art. 21. É assegurado o direito à pensão 
especial aos dependentes de ex--combatentes 
falecido e não pensionista, observado o dis
pOsto" ri.O-art. 11 deSt:i"fei.-Neste caso, a habili
tação é considerada reversão. 

Art. 22. O_valor do benefíCio d~ pensão 
especial será revisto, na m6sma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificarem 
os vencimentos dos setvidores militares, to
mando-se por base a pensão-tronco. 

Art. 23. As despesas decol'r~ntes da 
aplicação desta lei -correrão à conta das dota
ções consignadas no Orçamento Geral da 
União. 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 25. Revogam-Se-O art. 30 da Lei n~ 
4.242, de 17 de julho de 1963, a Lei n" 6.592, 
de_17 de novembro de_l978, a Lei n~' 7.424, 
de 17 de dezembro de 1985, e demais dispo
sições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soúsa) 
-ltem4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 199, DE 1989 

(Tr~mitando em conjunto com o Pro
jeto de Lei do Senado n9 291, de 1989) 

Votação, em -tuino úriico, dó -Projeto 
de Lei do Senado nl' 199, .de 1989, de 
autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que regulamenta o § 2~ do art. 171 da 

· Constítuiçã'ci Federal, dispondo sobre o 
.tratamento" preferericiã.l à empresa brasi
leira de capital nacional e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob n'' 167 e 167-A, 
de 1990, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidada~ 
nia- 1' pronunciamento: sobre o projeto 
(em fase de apreciação terminativa), fa
vorável, nos termos de substitutivo que 
oferece; 2~ prOnuitciamento: sobre o 
substitutivo apresentado de acordo com 
o art. 235, II, c, do Regimento Interno, 
favorável, conforme subemenda integral 
que apresenta. 

A discussão da matéria foi -encerrada na 
sessãp de 8 do corrente. 

Passa-se à votação do substitutivo apresen
tado pela ComisSão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, em seu segundo pronunciamen
to, que tem prefeiência regiinental. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanj!Cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o substitutivo, fica:m- prejudica

dos o projeto e outros substitutivos apresen
tados, e o Projeto de Lei do Senado n?291189, 
que tramitava em conjunto, constante do 

_ item 5 da pauta. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim 

de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 

É o seguinte o substitutivO ·aprovado: 

SUBEMENDA À EMENDA N'l 
(SUbstitutivo) 

Regulamentao§2~doart.l7ldaCons

tituição Federal, que dispõe sobre o trata~ 
- inento Preferencial à empresa brasileira , 

de capital nacional na aquisição de bens 
e serviços e dá outras providências. 

O Congresso NOCional decretá:-
Art. 1~ Na aquisição de bens e serviços, 

os órgãos da administração direta, indireta 
e fundacional, federal. estadual e _municie_al, 
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bem como todas as demais entidades direta 
ou indiretamente controladas ou mantidas 
pela União, Estado e Municípios, darão tra
tamento preferencial à empresa brasileira de 
capital nacionaL __ 

§ 1 ~> O tratamento preferénciaf referido 
neste artigo será exercido como critério de 
desempate entre propostas julgadas em igual~ 
dade de condições, em processos licitatórios 
para a aquisição de bens e serviços ou para 
a realização de obras, disciplinados pelo De
creto--Lei n9 2.300, dé 21 de novembro de 
1986, com as alterações introduZidas pelos 
Decretos-Leis n'" 2..348, de 24 de junho de 
1987, e-2.360, de 16 de dezembro de 1987, 
e com observância dos dispositivos desta lei. 

§ 2"' O disposto neste artigO aplíca-se, no 
que couber, âs tomadas de preço e-convites. 

Art. 2~ Em nenhuma hipótese o trata
ment'' preferencial à empresa brasileira de 
capital nacional implicará qualquer fo_rn1:a de 
exclusão prévia de licitarite, de modo a com
prometer, r~trln&_~r O!} frustrar _9 car_áter 
competitivo dos procedimentos lici!_atórios. 

Parágrafo úniCo. Na formulação de exi
gências e julgamento das propostas serão le
vados em conta "os aspectos relacionados nos 
arts. 11, 14,36 e 37 do Decreto-Lei 09 2.300, 
de 21 de novembro de 1986. 

Art. 3~' Para gozarem do tratamento pre
ferencial, os bens e serviços objeto dos pro
cessos licitatórios deverão ser produzidos no 
Pais e utilizar, preponderantemente, mão-de
obra e insumos locais. 

§ 1" Haverá utilização preponderante de 
mão~de-obra do País e insumos nacionais 
quando seu somatório co.t:resp6tlder a mais 
de 50% do custo de produção, 

§ 2~" Caberá ao licitante juntar dç:clara
ção da respectiva entidade de classe atestan
do a condição referida no parágrafo an!erior, 
a qual estará sujeita à verificação e compro
vação dos órgãos e entidades responsáveis 
pelos_sistemas de controle interno e externo. 

Art. 69 A _ _abertura de licitação intema
_cional dependerá de autorização prévia do 
Presidente da República, fundada em motivo 
de relevante interesse nacional. 

§ 1 ~ Para os efeitos desta lei, entende-se 
por Ii~itaçáo internacional a promovida por 
qualquer órgão do Poder Público, em que 
a participação de licitantes, isoladamente ou 
na qualidade de líderes de consórcios, não 
esteja restrita a empresa brasileira. 

§ 29 Independentemente do disposto no 
caput deste artigo, é vedada ao Podei PUblico 
a celebra_ção de _contrato para Cf fornecimento 
de bens e serviços com empresa sediada em 
país cuja legislação impeça ou restrinja a con
tratação de empresa brasileira de capital na
cionaL 

Art. 79 Na licitação internacional, à em
presa brasileira de capital nacional será dis
pensado o seguinte tratamento, a ela se equi

'" parando, para efeitos deste artigo, a empresa 
brasileira produtora de bens que tenha sede, 
operações e instalações indus~riais no Brasil 
llá m_aiS _de 15 anos e transferido e fixado 
tecnologia no País: 

I -faculdade de quotizar em moeda es
trangeira a parte de preço da proposta neces
sária aos -pagamentos por insumos a serem 
importados para as obras, ou de indicar per
centual do preço da proposta a ser pago em 
moeda estrangeira dentro de limite máximo 
de padrões especificados no edital; 
li- na sua eventual contratação: 
a) exclusão da parcela correspondente ao 

fornecimento ou_ à einpreítada contratada da 
base de cálculo dos seguintes tributos ou con-

Período de VIgência 

Ao término do 4.0 ano 

Ao término do 5.0 .ano 

Ao_ término do 6.0 ano 

Ao término do 7.0 ano 

Ao térrU.lno do 8.~- ano 

Art, 4~ As exigências de idoneidade e ca
pacidade financeira serão compatibilizadas 
em função do porte das empresas de maneira 
a assegurar às micras e pequenas empresas 
brasileiras de capital nacional ,oportunidade 
de participar das licitações mencionadas nes
ta lei, desde que satisfaçam ãS exigênciãs de 
capacidade j urfdica, técnica e de regularidade 
fiscal, sem preíufzo das peculiaridades de ca- Art. s~ Nas contratações de obras j>eiO 
da cas_o e das necessidades e segurança e pra- poder público, os p-agamentos em inoeda es-
zo de entrega do bem ou dos serviços objeto trangeira, ou em moeda naciQnal c-orn garan-
da licitação. _ ~ tia c:I:e conveU>âO em moeda estrangeira, esta-

Parágrafo único. Para os efeitos dõ dis- râo l!mitados· ãs necessidades de efetuar paga
posto neste artigo, adotar-se-á a definição de __ mentos no exteriór, observadas as condições 
microempresas constante da Lei n9 7.25.6, de estabelecidas no inciso I do art. 7" desta lei. 
27 de novembro de 1984, cabendo ao ~oder P~_á_gr:afo -Unico. Nas contrataçóes de que 
Executivo definir os limites e condiçóes de trata o art. 7~, é vedada a concessão de adian-
enquadramento das pequenas empresas. tamento em moed;:t estrangeira ou em moeda 

Art. 59 Exceto nos casos previstos nos in- naciOnal com garantia de conversão em moe· 
cisos III, IV. V e VI do art. 22 e no ii:tciso dã eStrangeir:a. 
I do art. 23, ambos do Decreto-Lei n9 2.300, Art. 99 Para .efeito de comparação de 
de 21 de novembro de 1986, quando díspen- propostas apresentadas em licitação interna· 
sável ou inexigível a licitação, somente em- clonai com vistas â aquisição de_ bens e servi
presa brasileira de capital nacional poderá ços, poderá ser .concedida margem de prefe
ser contratada diretamente pelo Poder Públi- rência, definida pelo Poder Executivo, às em-

.' co para o fornecimento de bens ou serviços. _presas referidas no.caput do art. 7~ desta lei. 

tribuições: do imposto de que trata o art. 
35 da Lei n~ 7.713, de 22 de dezembro de 
1988; da Contribuição Social; das contribui
ções para o Programa de F armação do Patri
mónio do Servidor Público - Pasep e para 
o Programa de Integração Social - PIS; da 
contribuição para o Fundo de Investimento 
Social - Finsocial; e 

b) isenção dos Impostos sobre a Impor
tação e sobre Produtos Industrializados vin
culados, incidentes sqbre ~ máquinas, equi
pamentos, aparelhos, instrumentos e mate
riais que vierem a ser adquiridos ou impor
tados para utilização no _bem a ser fornecido 
ou na prestação do serviço a ser contratado; 

III -gozo de todos os benefícios fiscais 
e financeiros especialmente concedidos à ex
portação de bens e serviços; 

IV- o direito a receber tratamento idên
tico ao conferido às demais empresas e que, 
direta ou indiretamente, as beneficie; 
V- para efeito de Comparação das pro

postas, redução do preço em montante equi
valente aos benefícios à e;tportação conce
didos por país estrangeiro ao licitante mais 
favorecido por tais benefícios. - -- -

§ 1 ~ Para usufruir dos benefícios indica
dos nos incisos I a V, a empresa brasileira 
deverá apresentar, em conjunto com sua pro
posta e na forma requerida pelo edital, prova 
de que se enquadra na definição e exigência 
do caputdeste artigo. 

§ 2~ Os incentivo's referidos no inciso II 
deste artigo serão progressivamente reduzi-. 
dos, observada a seguinte tabela: 

PercentUal de Redução 
de Cada Incentivo 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Art. 10. Não- poderá usufruir dos bene
fícios especificadOSiiõ-ã.ri. 7~ a empresa brasi
leira de capital nacional que se apresente em 
licitação intemacional cOnsorciada ou asso
ciada com empresa ou empresas ptesràdoras 
de serviços que nãO se enquadrem na defini· 
ç.âo do § 29 do art. 171 da ConStituição Fe
deral. 

Art. 11. O tratamento a ser dispensado 
a empresas originárias de países com os quais 
o Brasil haja celebrado acordos de integração 
económica estará sujeito, no que couber, ao 
disposto nesses acotdOs. _ 

Art. 12. Os editais de licitação interna· 
clonai deverão conter referência expressa a 
esta lei. 

ArtA 13. D_os atos administrativos decor
rentes da aplicação d~sta lei caberá recqrso 
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com efeito Suspensivo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação, ciencia ou 
publicação do ato, ou do dia da lavratura 
da ata respectiva, conforme o disposto· no 
art. 75 do Decreto-Lei n9 2.300, de 21 de 
novembro de 1986. 

Art. 14. O regime aduaneiro especial de 
admissão temporária não- será permitido em 
licitações internacionaiS. 

Art. 15. O§ 2~. do Decreto-Lei n~2.3UO, 
de 21 de novembro de 1986, passa a Vigorar 
com a seguinte redação: 

"§ 29 Os órgãos da Administração 
direta, indireta e fundaciónal, federal, 
estadual e municipal, bem como todas 
as demais entidades direta ou inditeta· 
mente controladas ou mantidas pela 
União, Estados e Municípios darão tra
tamento preferencial à empre.<>a brasilei
ra de capital nacional, nos termos da Lei 
n9 de " 

Art. 16. A prestação de inforrri~ções fal
sas com o intuito de obter os benefícios indi-

cados no art. 7" acarretant a exclusio da licita
ção ou a nulidade do contrato, conforme o 
caso, e sujeitará Os responsáveis às sanções 
penai~ cabíveis, inclusive às que se refere o 
art. 171 do Código Penal, 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Aft. rs. Revogam-se as disposições em 
-contrário. 

O SR.PRESIDENTÉ (Pompeu de Sousa) 
-ltem6: 

Votação, em. turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 21, de 1990~ de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
altera o ane:~Co I da Lei n" 93, de 2 de 
abril de 1990, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 
143, de 1990, da Comissão. 

-do Distrito Federal. 
A discussão da matéria foi encerrada na 

sessão de 8 do corrente. 
Passa-se à votaçl!o do projeto, em turno 

único. 

A V E X Q, I '.( 

(Aft1'. 11. da L!:I Nt • Dt DI DI lftO) 

•A • E X O J• 

(ART 11 dl!l I.!:l Nl 093 Dlt Ol DE ACUliL . DE lUO) 

Sl'S'OAÇAo ANTERIOR 

DUADRO ORG. !2t CARRI:IRA (NR N" 00/83 ... CPP) c:'A .. !!!!IIt~ AaM ~ 

Os Sts. Senadores que o aprovam que_irant 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para 

a redação final. 

É o seguinte projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO DF 
- N• 21, DE 1990 

Altera o Anexo I da Lei n• 093, de Z 
de abrO de 1990. 

O SenadO Federâl decreta: 
Art. 1• O Anexo I da Lei n,:, 093, de 2 

de abril de 1990, fica alterada na forma do 
anexo desta lei. 

Art. ~ Os efeitos da alteração de que 
trata es~ lei retroagem a 1" de janeiro de 
1990. 

Art. 39 Estã. lei· entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposiçõeS ern 
contrário. -

8.1W~Ç~O IIOYA 

Pdm.rCA DA PUJoiOAÇJI.O ZOOIOTlHICA 

CA'l'!:COaZA rtn/CIONAL R!!FERbiCU. ·PADdo CLASSE CKPREGO 

AOVOCADO 19 • .. .. 
ADHXNISTIIAOOR 

,. y 

EWCt:NIIElRO FI.ORtSTAL l7 ,'IY ,. 
!NGtNHEIRO AGRONOKO 

,. ;n 
ECO~OKISTA " rr 
CON'tAOOR 

.,. 
' er6i:.oco 

JltOlCO Vtri:RINÍRIO 

QUfMICO 10 • " Vl 

l:I!ICõt:NfJEIRO KEC~NICO 09 v ANAI.ISTA ot 
sóc.:tdt.OGO •--·-·-. - ,O<J lY .. ~ltllftMÇAo 

FARMAC:tUTICO 07 '" ti 
l'tlat.ICA 

ODOrJ'l"Ól.OGO 06 " KtDJCO 05 X 

HtotCO DO TRABALHO 
.. 

AROUI'l"e:TO v 
ENGQI!fi!:IRO 04 x• 
'rtCillCO COMUI'I"ICAÇXo SOCIAL Ol '" BIBt.IOTI:CONOftlSTA 02 " ,. 
DlFEit..'•ll:lRO 
!Xel!!NH!:IRO SI!:G. TRABAt.HO 

Ol l 

•' 

AG~'1"E ADMIN!STRATIVO 33 • 39 XV 

AGtJC'1"E ADMI1fiSTRA"l"lVO AUXILIAR n •·32 XXX •• 
.WXIt.IAR Dt ENFERHioCt:l-1 

AUXIt.IAR I:NFI!:RMAGtH DO TRMAI.HO 
26 " • TlCNJCO t.ABOAATÓillO 27 X 

.ACEN'1"1!: DE ATIVIDADES -'CAOPI!:CUJiRIAS 

ACt.:N'1"E 0!: S!RVIÇOS DE ENG!!NHARIA 
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A N E X b 

· (Art, 1•. d& Lei nt • de do de 1990) 

A. N E X -0 "I" 

(Art 11 da Lei n• 090:f de 02 'de abril de 1990) . 
SITU'-ÇJ.O ANTERIOR SITttAÇlO llOVA 

QUADRO ORC. EM CARREIRA. (NR Nl 08/B3 - CPP) I CARREIRA ADN. PliBLICA DA FUNDAÇÃO zOoaOTÃNICA 

CA'l'f.:GORIA FUNCIONAL RE'F'ERbJCIA PAORXO CLASS!! EH PR ECO 

OtSf:NHISTA ' 
TtCNICO CONTAR!LIDADf: ' 2> . " IV 

AGENTE DE OE'f'E.S_A F_LORES'l'AL " 
. 

III 'l'tCNICO •• 
SUPE'RVISOR SER • TRAJ['ALHO 

20 II 

·~ 
ADMINISTRAÇ;i;O 

MESTRE' 5'CBt.ICA 
CON'l'RX!'IESTRE " I 

ART!FICE ESPECIALIZA.OO i .XRT!FIC!:: 

!'tO'l'ORISTA "' 18 v 
PROGRAMADOR COMP!J'l'ADOR 08 • 12 IV 
OPERADOR tbrtPÓiA0oR 07 III ,. 

. ' - . . ' . - II 

- I 

IV 

m 1' tfcNrCo DE ADMINISTRAÇÃO 
II P'Oat.ICA 

' 
I 

· .:,. AGtNTE DE MECANIZ"ÇÃO DE APOIO - MÁQUINAS • 

PESADAS '" . ' . -·- -O o o- o o • ~. ~.----·- ---- ~----·--~L".~-~.~. ;.L~··- ~- --~ ~ -
- AGENTE DE MicAArzAÇÃÓ 'Di: AÍ>OIÔ !_:--MÁQUÚf~s_ . ' ... 

LE1IE3 17 •. l~ ' IV TÉCfÜCO DI: ADMINISTRAÇÃO . ' ' --· ' , ' ~-=--
,. III 

J 
PÚBLICA 

15 II 
I .. I ' 
' • 

' 
I 

13. ! v 
IV 

<' • ~ ·-~--~· -" "'- --- ~ "'• I~ I •• 
• II 

I 

I 
. -

' j 1G • 27 VI 
.ÁUXtt.IAR ARTfFICE ' AUX. O?. SERV. DIVERSOS ' 

I 
" • 15 v 

TELEFONISTA. 

AUX. OPDt. 'ClNJ::I v~ ul.iHAf'I.( 06 • 10 IV 

ÁUXILlAR DE LABORATÓRIO 
: 

l 
AUXILIAR 1)1. ADXINISTRAçAo 

0.1 • o• III PÚBLICA 
AUXILIAR OPt:R. AGROP.ECUÁRIA 

J.C:E:NTE DE PORTARIA >I 
ACEN'l'E DE CONSERVAÇ;i;O E LIMPEZA 

VIGIA 
I 

.. - . ... - - - ., 

' 

.. - --- .. ---
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 7: 

Vótação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n\'23, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
autoriza a desafetação de domfnio de 
bem de uso comum do povo, situado no 
SGM/Norte - RA I, dentro dos limites 
territoriais do Distrito Federal, e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
144, de 1990, da Comissão 

-do Distrito Federal. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior:_ 

Passa-se à votação do projeto, em turno 
único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. c 

A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 23, DE !990 

Autoriza a desafetação de domínio 
de bem de uso comum do povo, situ'ado 
no SGM/Norte RA -- I, dentro dos limi
tes territoriais do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1~ Fica autorizada a desafetação de 

domínio do bem de uso. comum do povp, 
designado por lote "L", Setor de Garagens 
dos Miriistérios Norte- SGM/Norte, Região 
Administrativa de Brasília - RA I, locali
zado dentro do espaço territorial do Dis~to 
FederaL. , 

Parágrafo único. A. ça_r,acterização da 
área a que se refere este. artigo se deu a teor 
da Decisão n~ 72186 do .Conselho de Arquite
tura, Urbanismo e Meio Ambiente do Dis
trito· Federal, homol_ogada_ pelo Decreto n\' 
9.728, de 19 de setembro de I986. 

Art. z~ A desafetação ·a qual se refere 
o artigo anterior tem por objetivo a. venda 
direta do bem à Cooperativa do Congresso 
Ltda., obedecido o preço ~~ mercado. 

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

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 8: 

Passa-se â votação dá matéria, em· turno 
único. 

O Sr. Ferna.Ddo Henrique Cardoso- Sr. 
Presidente, peço a palavra para um esclare~ 
cimento. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tem a palavra o nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO-:- (PSDB- SP. Para um esclarecimento. 
Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, 
de novo para um esclarecimento: o Relator 
da matéria está Presente?- (Pausa.) 

Eu gostar~a que a Mesa nos _informasse que 
Fundo é esse. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu' de Sousa) 
-A informação é a seguinte:_s_endo o projeto 
de autoria e de responsabilidade da Comissão 
Din!tora, vem aõ Plenário-para votação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO-- Eu queria saber do que se trata, se 
estamos criarido Fundos constitucionais para 
o CenfrO~Gi""áfiCo; pára· o Prodasen e para 
o Senado. 

Eu gostaria de dar o meu voto sabendo 
do que se trata. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tem a palav~a V. EX"• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, segUndo sei, são Fundos que já exis
tem e que· a -Constituição determina devam 
ser revistoS. O Senado está apenas ratificando 
a ContinUidade desses Fuildos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de_ Sousa) 
~A informaçãO é esta, exatamente. O Fun
do-já exiSte, estamOS apenas ratificando-o. 

O Sr. Fernando Henrique. Cardoso- Sim, 
mãs· Fundo para quê? Fundos dos custos cor
rentes da Gráfica e do Prodasen? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Fundo Especial do Senado Federal, o 
Fundo do Cen_tr_o_Gráfico do Senado Federal 
e o: Fundo_ de Info-rmática e Processamento 
de Dados do Senado Federal. 

Infelizmente não temos aqui, à mão, no. 
momento, esses elementos, mas ... 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não 
se t_rata de. um Fundo Assistencial, é um Fun
do de Custeio? 

Votação, em turno único, do Projeto 
·de Decreto LegislativO n~ 9, de 1990, de 
iniciativa da Comissão Diretora, que ra-
tifica, nos termos do art. 36 do Ato das O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
Disposições Constitucionais Transitó- -Não, não, de- maneira alguma! (Pausa.) 
rias, o Fundo Especial do Senado Fede- J::in votação o- projeto, em turi"lo único. 
ral, o Fundo do Centro Gráfico do Sena- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
do Federal e o Fundo de Informática permanecer sentados. (Pausa) 
e Processamento de Dados do Senado Aprovado. 
Federal. A nlatéria vai à ComisSão Diretora, para 

a redação final. 
A discussão da matéria foi encerrãda na 

ã d d. 8 d ' É o seguinte o projeto aprovado: sess o o ta o corrente.__ _____ -"c---~-=~~-

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•9, DE 1990 

Ratifica, nos termos do art. 36 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transi
tórias, o Fundo Especial do Senado Fede
ral, o Fundo do Centro Gráfico do Sena
do Federal e o Fundo de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Fe
deral. 

O _Congrel!SO Naçional d~creta: 
Art. 1" Ficam ratificados, nos termos do 

art. 3_6 dg __ _Ato das_ ºjsposições Consritucio
nais Transitórías. o Fundo Especial do Sena
do Federal. instituldo pela Lei n~' 7.432. de 
18 de dezembro de 1985. o FUndo do Centro 
Gráfico do Senado Federal, instituído pelo 
Ato n'l 13. de 1974. da Comissão Diretora 
do Senado Federal, e o Fundo de Informática 
e Processamento de Dados do SenadÕ Fede
ral, instituído pelo Ato da Comissão Diretora 
do Senado Federal n" 14, de 1974, alterado 
pelo Ato da Comissão Diretora du Senado 
Federal n" 18, de 1976. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item9: 

Votação, em turno único, do Requeri
me'nto n" 113. de 1990, de autoria do 
Senador Francisco Rollemberg, solici
tando, nos termos regimentais, a retira
da, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado n" 114, de 1989. de sua 
autoria. que institui o ensiiio pago nas 
instituições federais de ensino superior 
e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs._Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de 

Lei do Senado n·1 114, de 1989. será definifiVã
mente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 10: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 114. _de 1990, de autoria do 
Senador João Calmon, soliCitando, nos 
termos regimentais, a tramitação con
junta do Projeto de Lei do Senado n" 
316. de 1989,_ d_Q_S_e_nador Albano Fran
co, que estabelece limites permanentes 
para a mobilização nacional nos casos 
de elevação dos índices de analfabetis
mo, com os Projetas de Lei do Senado 
n~ 185, 204 e 350, de 1989, respectiva
mente, dos Senadores Mário Maia, An
tónio Luiz Maya e Wilson Martins, que 
fixam as diretriZes e bases para a educa
ção nacional, já tramitando em conjun
to. 

Em 'lOta~o o requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de 

Lei do Senado n" 316, de 1989, pal'isará a 
tramitar em conjunto Com os de n"1 185, 204 
e 350, de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 11: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 121, de_ 1990, de autoria _do 
Senador Ney Ma~anhão, solicitarido: nos 
termos regimentais a tramitação conjun
ta dos Projetas de Lei do Senado n"~ 344, 
de 1989, e 38, de 1990, d_e_ sua autoria, 
que regulamentam o inciso 8" do art. 23 
da Constituição. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, os Projetas de 

Lei do Senado n~' 344. de 1989, e 38, de 1990, 
passarão a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-As matérias constantes dos ítens 12 a 15 
ficam adiadas, em virtude da falta de quorum 
qualificado. 

São os seguintes os itens adiados: 

12 

Jtr?sWl0~çR~ t~i.~~~fa9· 
Votação, em primeiro turno da Proposta 

de Emenda à Constituição n~· 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágraR 
fo ao art. 159 e altera a redaçào do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

. 13 
PROPOSTA DE.EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Ne 4, DE 1989 

Votação, -em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
senhores senadores, que acrescenta um § 6" 
ao art. 5\' do Aro _das Disposições Consthu· 
cionais Transifõrias. 

14 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N•' 6, DE 1989 

Votação. em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 senadores, que acrescenta artigo ao 
texto constitucional prevendo a criação e de
finindo a competência do Conselho Nacional 
de remuneração pUblica. 

IS 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONST!TUIÇf O N•'!, DE 1990 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n\' 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 

senhores senadores, que acrescenta disposi~ 
tivos no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se, agora, ã võtação do Requerimen~ 
to n'·' 149, de 1990, de urgência, lido no Expe· 
diente, pará o Projeto de Lei do Senado n1' 
23, de 1990. 

Os SJ's.,_Senadõres que o aprovam queiram 
p-erma:necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. __ 
Erri conseqüência da aprovação do requeriR 

menta, a niãtéria conStará da' Ordeln do Dia 
da segu_nda_ sess<lo ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Em votação o Requerimento no 150, de 
1990, de urgência, lido no Expediente, para 
a· Mensagem n~· 182, de 1989. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentCJ-dOs. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria constará da Ordetn do Dia da 

segunda sessão ordinária subseqüente. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para uma comuniCáção. SeJ:n' revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, deseR 
java regjstrar a presença, na tribuna de honra 
do Senado Federal, dos eminentes Juízes do 
Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia 
e Acre: Benjamim do Couto Ramos, Jussara 
Gottlieb, Temfstocles Maia e Almir Silva, a 
quem cumprimentamos calorosamente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Mesa associa"5e à homenagem de V. 
Ell' . - . - -. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
P~esidente, peçO ,a palavra para uma comuR 
mcação. _ · · · · _ · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de. Sousa) 
- Çoncedo a palavra ao nobre Senador, coR 
mo Líder. 

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB- SP. Como Líder, para comuni
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiR 
dente, há alguns dias, o Presidente do Senado 
Federal mencionou a necessidade de estaCa~ 
sa designar os novos me_mbros da Comissão 
de Orçamento. 

Temos prazo constitucional: 15 de junho. 
Entretanto, não estou podendo cumprir com 
a minha obrigação, como Líder do PSDB, 
porque não recebi dã. Mesa, ainda, o novo 
cálculo da proporcionalidade das Bancadas. 
Peço a V. Ex' determine à Mesa envie às 
Lideranças o cálculo da proporcionalidade 
das Bancad_as até amanhã, sen_ão não podere
mos encaminhar os nomes dos Senadores que 
parfieiparão da- Comissão de Orçamento. E 
esta matéria é de suma importância, tanto 

mais que cabe, agora, ~- Í'J;"esi~ê_ncia dessa 
Conli'ssao ao Senado da República. 

Peço a V. Ex", Sr. Presidente, providencie 
o .cálcUlo da proporcionalid~de para a campo~ 
sição da Comissã.o de Orçamento. 

O SR •. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa, plenamente consciente da impor· 
tância da observação de V. Ex•, providen
ciará para que isto seja feito com a máxima 
urgência. -

O Sr. Mansuetode Lavor- Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So~sa) 
- Com a palavra o nobre Senador. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
...::. rE. Pela Ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, eu estava inscrito na lista 
de oradores de hoje, e quero saber se V. 
Ex~ está concedendo a palavra, agora, em 
continuação a essa lista. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Esta sessão é extraordinária,&~ vez que 
a ariü:iiOi"jã foi encerrada. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Obri
gado, Sr. Presidente. 

O Sr. Cid SabÓia de Carvalho-- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoÚsa) 
- ConCed_o a pã.lavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pela ordem.) - Sr. Presi
dente, eu gostaria de aproveitar esta oportu
nidade para lembrar aos Membros da Comis· 
são de ConstihiiÇáo-, Justiça e Cidadania, só
bre uma reunião extraordinária que realiza
remos amanhã, ãs 18 horaS,- para cumpriR 
menta de alguns processos importantes; há, 
inclusive, um ptdjeto de autoi-ia 'do Senador 
Mário Covas, o- primeiro da pauta, que trata 
da propaganda eleitoral. Esse projeto, quç 
vem ·despertando a atenção de todo o País, 
é da maiorTmportârtcia. Eu gostaria de convi~ 
dar todos os Membros da referida Comissão 
para essa reunião extraordinária, inclusive 
com a presença de V. EX!, Sr. Presidente. 

. O SR. PRES!DEI'j'I:E (Pompe~ d~ Sóusa) 
....:..Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Proje_tO de Re
solução n~20, de 1990, de iniciativa da Comis
são do Distrito Federal, que aprova as contas 
do Governo do Distrito Federal, relativas ao 
exercíciO de 1988. 

A.o projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será inê!Ufda em Ordem do Dia, 

oportunamente. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado n~ 208, de 1989, de autoria do 
Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre 
os objetivos da educa_ção superior, estabelece 
critériOs para a organização e furiciõiiãffiefito 
das universidades bz:asileiras e dá outras pro
vidências. 
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Ao projeto fàram oferecidaS 12 eminaas. 
De acordo com o disposto no Regimento 

Intemo, a matéria será despachada à Comis
são de Educação, para proferir parecer sobre 
as emendas. 

São as seguintes as emendas ofereci
das. 

Emenda n? 1 (de Plenário) 

Substitua-se o art._ 1" do Projeto pelo se
guinte: 

Art. r" A Educação Superior deve am
pliar e- aprofundar a formação do homem pa
ra a atividade cultural, entendida como cien
tífica, artística e teCnológica, originada e fun
dada no trabalho social, capacitando-o ao 
exercício profissional, à reflêXao crítica e à 
participação na produção, sistematização e 
superação dos saberes estabelecidos, na pers
pectiva de construção de uma sociedade jus
ta. 

Parágrafo umco. A educação superior, 
integrante do Sistema Nacional de Educação, 
deverá se desenvolver de modo a contribuir 
para a solução dos problemas sociais, econó
micos e políticos da sociedade bra!<.ileira, arti
culando-se, para tanto, com a educação bási
ca, no que _se refere a objetivos, estrutura 
curricular e formação e atualização de profes
sores. 

Justificação 

Trata-se de dimensionar, em sua amPlitUde 
e finalidades, a educação superior, nela se 
incluindo as atividades indissociáveis de ensi
no, pesquisa e extensão, bem como de expli
citar a sua articulação com a educação básica, 
na perspectiva de contribuir para a solução 
dos problemas económicos, sodais e políticos 
da sociedade brasileira. A redação proposta 
resgata a função social da educação superior 
e, conseqüentemente, explicita seu compro
metimento com -a superação dos problemas 
da sOciedade brasileira. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
Senador Pompeu de Sousa. 

Emenda n' 2 (de Plenário) 

Dê-se ao art. 1~ do PLS 208/89, a seguinte 
redação: - --- -- ~--

Art. 19 A Educação Superior deve am· 
pliar e aprofundar a formação do homem pa
ra a atividade cultural, entendida como cien· 
tífica, artística e tecnológica, originada e fun
dada no trabalho social, capacitando-o ao 
exercício profissional, à reflexão crítica e à 
participação na produção, sistematização e
superação dos saberes estabelecidos, na pers
pectiva de construção de uma sociedade jus
ta. 

Parágrafo úilico. A Educaç:iõ Superior, 
integrante do Sistema Nacional de Educação, 
deverá se desenvolver de modo a contribuir 
para a solução dos problemas sociais, econó
micos e políticos da sociedade brasileira, arti
culando-se, para tanto, com a Educação Bási
ca, no_ que se refere a objetivos, estrutura 
curricular e formação-e atualização de profes
sa:res. 

Justificação-

Trata-se de dimensionar, em sua amplitude 
e finalidades, a Educação Superior, nela se 
incluindo as atividades indissociáveis de ensi
no, pesquisa e extensão. bem como de expli
citar a sua articulação com a Educação Bási
ca, na perspectiva de contribuir para a saiu· 
ção dos problemas económicos, sociais e polí
ticos da sociedade· brasileira. A redação pro
posta resgata a função social da educação su· 
perior e, conseqüentemente, explicita s_eu 
comprometimento com a superação dos_ pro· 
blemas..da sociedadebtasileira. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
Senador José Paulo Bisol. 

Emenda n~ 3 (de. Plenário) 

SubStitua~se o art. 2"- (fo Projeto pelo se-

justificação 

O art. zo do Projeto de Lei n" 208 ignora 
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão como preceito constitucional para 
a educação superiot e não faz nenhuma refe
rência ·expffcita à -extensão. A UriiVerSidade 
de campo e a unidade de património e admi
nistração como características organizativas 
básicas também ficam prejudicadas. 

A proposta substitutiva do art. 2~_que apre
sentamos tenta resgatar, em detalhes, todos 
eSSes aspecto-s, além de registrar que a educa
ção superior se desenvolva, preferencialmen
te, em universidades públicas. o tratamento, 
neste art. substitut_ivo, da extensão como ati
vidade indissociável do ensino e da pesquisa, 
incorpora o art. 3ndo Projeto de Lei nQ 208/89. 

Sala das Sessõ_es, 5 de junho de r990. -
Senador Pompeu de Sousa. 

guinte: _ ( ) 
Art. 2~ A educação superior será desen- Emenda n• 4 de Plenário 

Volvida, preferencialmente em universidades Dé-se aos artigos 2" e 3\' do PLS n" 208/89, 
públicas e se organizará -com base na indisso- a seguinte redação: 
ciabilidade entre ensino, pesquisa: e extensão, Art. 2~ A_educaçáo superior será desen-
i1i3ntidas as seguintes características organi- volvida, preferencialmente, em univerSida-
zativas: - des públícas e se organizará com base na in-
1-unidade de patrimônio e administra- dissociabilidade entre ensino, pesquisa e exM 

ção; tensão, mantidaS-as-Seguintes carãcterfstkâs 
II- universalidade de campo, pelo desen· organizativas: 

volvime_nto das áreas fundamentais de conhe- I- Unidade de patrimônio e adrriinistra-
cimento. ção. 

§r~ As instiüiiçôes de ensino superior po- II-Universidade de campo, pelo desen-
derão ministrar cursos de graduação, pós-gra- volvimento das áreas funda,mentais de conhe~ 
duação, aperfeiçoamento, especialização, cimento. 
atividades de extensão e outros, observadas § r~ As instituições de ensino público po-
as seguintes diretrizes: derão ministrar cursos de graduação, pós-gra-

1 -os cuisos de_ graduação serão organi- doação, aperfeiçoamento, especialização, 
zados observando-se uma base comum nado- atividades de extensão e outros, observadas 
na! que contemple conteúdos mínimos; as seguintes diretrizes: 

II -a pós-graduação abrangerá os progra- I-Os cursos de graduação serão organi-
.tas de mestrado e doutorado e os cursos zados observando-se uma base comum nacio-

de especialização e aperfeiçoamento, cujas na! que contemple conteúdos mínimos. 
diretrizes serão fixadas pelo Conselho Nado- II-A pós-graduação abrangerá _os pro-
nal de Educação, e se organizará de acordo gramas _de mestrado e doutorado e os cursos 
com os-seguintes princípios: de especialização e aperfeiçoamento, cujas 

a) estrutura acadêmica flexível, de modo diretrizes serão fixadas pelo Conselho Nacio-
a promover o desenvolvimento de recursos na! de Educação, e se organizará de acordo 
humanos, a produção e a difusão do conheci- com os seguintes princípios: 
menta ª---egundo os _o_bjetivos do ensino supe- a) estrutura acadêmica flexível, de modo 

_ rior fixadq_!i_ na lei de Diretrizes e Bases da a promover o desenvolvimento de recursos 
Educação Nacional; humanos, a produção e a difusão do conheci-

h) estrutura curricular flexível, aprovada mento segundo os objetivos do ensino supe-
pelo c9legiado superior competente, em coo- rior fixados na Lei de Diretrizes e Bases da 
formidade com o-s estatutos da instituição; Educação Nacional; 

c) articulação com o ensino de graduação, b) estrutura curricular flexível, aprovada 
com vistas ao recíproco desenvolvimento; pelo colegiado superior competente, em con-

d) privilegiamento das atividades de pes· formidade com os estatutos da instituição; 
quisa. c) articulação com o ensino de graduação, 

§ 29 No interesse do desenvolvimento do com vistas ao recíproco desenvolvimento; 
ensino, da pesqUisa e da eXtensãO, as "inStitui- d) privilegiamento das atividades de pes-
ç6es de ensino superior poderão manter esco- quisa. 
Ias de educação irlfãiltir e de ensin() funda- § 2\' No interesse do desenvolvimento do 
mental e médio. ensino, da pesquisa e da extensão, as institui-

§ 39 As instituições de ensino superior pú- ções de ensino superior poderão manter esco
blicas organizarão sistematicamente iniciati- las de educação infantif e de ensino funda
váS abertas à participação da população, des- mental e médio. 
tinadas ao trabalho conjunto com os movi- _ § 3!' As insütuiÇóeS de-- inS"illO--superior 
mentos popúlares e ao atendimento a deman- públicas organizarão sistematicamente inicia
das sociais específicas. - tivas abertas à participação da população des-
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tinadas ao trabalho conjunto com os movi
mentos populares e ao atendimento a deman
das sociais específicas. 

Justificação 

O art. zo do Projeto de Lei n" 208 ignora, 
a indissociabilidade entre ensino, pesq-uisa e 
extensão como preceito constitucional para 
a educação superior e não faz rienhuma refe
rência explícita à extensão, A Universalidade 
de campo e a unidade de património e admi
nistração como características organizativas 
básicas também ficam prejudicadas. 

A proposta substitutiva do art. zo que apre
sentamos tenta resgatar, em detalhes, todos 
esses aspectos, além de registrar que a educa
ção superior se desenvolva, preferencialmen
te, em universidades públicas. O tratamento, 
neste art. substitutivo, da extensão como ati
vidade indissociável do ensino e da pesquisa, 
incorpora oart. 39 do Projeto de Lei no 208/89. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
Senador José Paulo Bisol. 

Emenda n~ 5 (de Plenário) 

Substitua-se o art. 4" do Proj6to pelo se
guinte: 

Art. 4'' A organização e o funcionamen
to das Universidades serão disciplinados cm 
estatutos e regimentos definidos democrati
camente, sendo os primeiros homologados 
pelo Conselho Nacional de Educação, de mo
do a assegurar a autonomia universitária-pre
vista no art. 207 da Constituição -Feâeral. -

§ 1~ Os estabelecimentos isolados de en
sino superior terão sua organização e funcio
namento igualmente definidos em Regímen
tos democraticamente definidos, devendo ser 
homologados pelo Conselho Nacional de 
Educação. 

§ 2\' A elaboração e reformulação dos 
Estatutos das Universidades serão feitas atra
vés de processo democrático, que garanta a 
participação de professores, estudantes e ~er
vidores técnico-administrativos, assegurado 
o direito de apresentação de propostas advin
das da comunidade universitária, e delibe
radas por votação direta dos três segmentos, 
na forma estabelecida em cada Universidade. 

Justificação 

O art. 4~ do Projeto de Lei n~ 208/89, embo
ra se refira à autonomia univàsifãria prevísta 
pelo art. 207 da Constituição Federal, deixa 
ao Conselho Federal de Educação a compe
tência de aprovar ou não os estatutos das 
universidades, aprovação ·esta que signifiCa 
autorização automática de funcionamento 
das mesmas. Cabe perguntar se a autonomia 
universitária seria considerada apenas para 
a elaboração dos estatutos ... Além disso, 
mantém o Conselho Federal de Educação, 
quando a nossa proposta de LDB para a edu
cação superior prevê uma série de alterações 
no Sistema Nacional e nos Conselhos de Edu~ 
cação, ora em discussão na Comissão de Edu
cação da Câmara Federal. 

Nada é assegurado com relação ao pro
cesso democrático de elaboração/aprovação 
dos regimentos dos estabelecimentos isolados 

de ensino superior, quando é reivindicação 
fundamental da ANDES-S_N que toda a edu
cação supeiió'r (nas instituições públicas e pri
vadas) se realize orientada pelo princípio da 
gestão democrática. É também inaceitável a 

--deTiniÇao de "insti_tuições oficlãis de ensino 
s~perior" comt;> as_ "mantidas preponderan
temente por recursos do poder público insti
tufdos": tal formulação compromete seria
mente a definição de instituiçãO pública de 
ensino, que entendemos deva ser mantida em 
pleno funcionamento com recursoS públicos, 
como dever _constitucional do Estado, além 
de possibilitar qUe instítuições privadas pas
sem a ser mantidas "com recursos preponde
rantemente públicos", bastando para isto re
conhecê-Ias como "oficiais". -

Por todas esSas iazões, propomos a substi
tuição integral do art. 4~ pela nossa formu
lação, que assegura, com detalhamentos in· 
dispensáveis, a -autonõffila-cras Universidades 
e a ·gestão democrática das instituições de 
ensino-superior. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. 
Senador Pompeu de Sousa. 

Em_e_n_d_a_n~ 6 (de Plenário) 

Dê-se ao art. 4"do PLS n\'208/89, a seguinte 
redação: 

Art. 4•.> A organização e o funcionamen
to das Universi!=fades serão disciplinados em 
estatutos e regimentos definidos democrati
camente, sendo os primeiros homologados 
pelo Conselho Nacional de Educação, de mo
do a assegurar a autonomia universitária pre
vista no _art. 201 da Constituição Federal. 

§ 1" OS_eS:tabelecímentos isolados de en
sino_ superior terão sua organização e funcio
namento igualmente definidos em Regimen
tos democraticamente aprovados, devendo 
ser homologados pelo Conselho Nacional de 
Educação. 

§ 2o A elaboração e reformulação dos 
Estatutos das Universidades serão feitas atra
vés de processo democrático, que garanta a 
participação de professores, estudantes e ser
vidores técnico-administrativos, assegurado 
o direito de apresentação de propostas advin
das da ~omunidade universitária, e delibe
radas por votação _direta dos três segmehtos, 
na forma es_tabelecida em cada Universidade. 

JUstificação 

O art. 4u do Projeto de Lei n"208/89, embo
ra se refira ã ãutonomia universitária prevista 
pelo art. 207 da Constituição Federal, deixa 
ao Conselho Federal de Educação a compe
tência de aprovar ou não os estatutos das 
universidades, aprovação esta que signiffca 
perguntar se a autonomia universitária seria 
considerada apenas para a elaboração dos es
tatutos ... Além disso, mantém o Conselho 
Federal de Educaç_ão, quando a nossa pro
posta de LDB para a educação superior prevê 
uma série de alterações no_Sistema Nacional 
e nos Coitselhos de Educação, ora em discus
são na Comissão de Educação da Câmara 
Federal. 

Nada é assegurado com relação ao pro
cesso democrático de elaboração/aprovação 

dos regimentos. dos estabelecimentos isolados 
de ensino superior, quando é reivindicação 
fundamental da ANDES-SN que toda a edu
cação superior (nas instituições públicas e pri
vadas) se realize orientada pelo princípio da 
gestão democrática.- É também inace-itável a 
definição de "instituições oficiais de ensino 
superior" como as "mantidas preponderan
temente por recursos do poder público insti
tuídos": tal formulação compromete seda
mente a definição de instituição pública de 
ensino, que entendemos deva ser mantida em 
plenc~ funcionamento com recursos públicos, 
como dever constitucional do Estado, além 
de possibilitar que instituições privadas pas
sem a ser mantidas "com recursos preponde
ra!_ltemente p~blicos", bastando para isto re
conhecê-los como "oficiais". 

Por todas essas razões, propomos a substi
tuição integral do art. 4~ pela nossa formu· 
lação, que assegura, com detalhamentos in· 
dispensáveis, ã autonomia das UniverSidades 
e a gestão democrática das instituições de 
ensino superior. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
Senador José Paulo Biso!. 

Emenda n" 7 (de Plenário) 

Art. 5" Supressão. 

Justificação 

Trata-se de matéria a ser definida no corpo 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, que legisla sobre as competências 
dos órgãos normativos dos sistemas de en
sino. 

Sala das Sess.ões, 12 de junho de 1990. -
Senador Pompeu de Sousa. 

Emenda n~ 8 (de Plenário) 

Suprima-se o art. 5" do PLS n" 208189. 

Justificação 

Trata-se de matéria a ser definida no corpo 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, que legisla sobre as competências 
dos órgãos normativos dos sistemas de en
sino. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
Senador José Paulo Bisol. 

Emenda n& 9 (de Plenário) 

Substitua-se o art. 6" do PLS n" 208/89, 
pelos seguintes artigos: 

Art. As instituições de ensino superior 
implementarão mecanismos democráticos, 
legítimos e transparentes de avaliação interna 
e externa de suas atividades, levando em con
ta os fins da educação estabelecidos na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação NacionaL 

Art. A avaliação interna das institui-
ções de ensin_o superior, realizada no seu pró
prio ãmbito, deverá ser entendida como: 

I - retrospectiva crítica, socialmente con
textualizada, construída na discussão pública 
e demo_crática do trabalho realizado pela ins
tituição, com participaçãO de todos os envol· 
vidas nesse trabalho; 
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II - pane integrante do processo de cons~ 
rrução da escola pública e democrática, na 
gestão e no seu acesso: 

III - instrumento para o controle social 
da atividade do Estado na esfera da educa
ção; 

IV-geradora da construção de um proje
to de desenvolvimento acadêmico e cientí
fico, dentro da perspectiva colocada para a 
Educação na l-ei de Diretdzes e Bases da 
Educação Nacional. 

Art. O ptocesso de avaliação do traba-
lho institucional e acadêmico é responsabi
lidade das diversas instâncias em que é reali
zado, devendo ter caráter público, democrá
tico e pluralista no que diz respeito a idéias 
e concepções. 

Parágrafo único. O procesSo iridicado no 
caput deste artigo será referenciado nas con
dições concretas em que é exercido, conside
rando~se verbas. salários, insomos materiais, 
instalações e condições sociais, _económicas 
e políticas. 

Art. O processo de avaliação do traba~ 
lho acadêmico de cada docente terá como 
objetivo o estímulo ao aprimoramento de 
suas ativicfades de ensino, pesquisa e exten
são e a compreensão de sua articulação com 
o projeto global da unidade acadêmica e da 
instituição. 

§ 1"' Este processo será decidido e enca
minhado, dentro das perspectivas e critérios 
enunciados nos artigos anteriores, no âmbito 
da unidade acadêmica a que o docente estiver 
vinculado. 

§ 2\' O processo de ::~.valiação do trabalho 
acadêmico de cada docente fornecerá parâ
metros para a progressão funcional e a re
construção, onde couber. 

Art. A avaliação externa das institui-
ções de ensino superior públicas será reali· 
zada, em cada Estado, por um Conselho So
cial, de natureza autónoma e caráter consul
tivo, que eXpresse os interesses substantivos 
dos diferentes setores da sociedade em que 
se insere, tendo como função precípua contri
bUir para a formulação de polfticas acadê· 
micas e financeiras das instituições de ensino 
superior públicas. 

Parágr-afo único. Serão -igualmente in
cluídas na avaliação externa reãlizada pelo 
Conselho Social de cada Estado as institui~ 
çóes privadas confessionais, filantrópicas e 
comunitárias que utilizem recursos públicos. 

Art. O Conselho Social s.erá convoca-
do a cada dois anos, -por iniciativa conjunta 
dos conselhos superiores das Universidades 
públicas de cada Estado oU, 'ex:traordinaria~ 
mente, pela assinatura de dez pot cento de 
seus mempros. 

Art. A avaliação externa das institui~ 
ções de ensino superior será coordenada pelo 
Conselho Nacional de Educação, a· partir das 
políticas definidas pelo Fórum de Educação 
e das diretrizes sugeridas pelo Conselho lote~ 
runiversitário, nos termos da Lei de Dii·e~ 
trizes e Bases da Educação Nacional. 

Justificação 

A a~mliação prevista no art. 6" do projeto 
de. lei, por sua formulação abrangente ("ava
liação sistemática e periódica" do ''funciona~ 
minto" e do "desempenho" das instituições 
de ensino superior), é omissa quanto a finalí~ 
dades. parâmetros e procedimentos para a 
aVáliação institucionai" interna e externa. 
Além disso, deixa a avaliação a cargo do po
der público e da comunidade académica, eli~ 
minando desse processo os diferentes seg~ 
mentos organizados da comunidade em que 
a instituição de ensino superior está inserida, 
a quem a instituição deve atender, seja atra
vés âe serviço público diretamente prestado, 
seja através da socialização do conhecimento 
por ela produzido. 

Os artigos apresentados como substitutivos 
visam corrigir tais omissões, expressando a 
concepção e as propostas da AND ES-sN 
para a avaliação interna e externa das institui~ 
ções de ensino superior públicas e privadao; 
e traduzindo princípios fundamentais para 
wna avaliação responsável e coerente: auto
nomia, pluraiÍSJP-0. democratização, partici
pação, úansparência e compromisso com de
mandas sociais relevantes. 

Para o movimento Docente, é indispen
sável que a avaliação das instituições e do 
trabalho docente se referencie nas condições 
históricas, concn!tas em que se reaJiza o rra~ · 
balho acadêmico e nos ob jetivos da Educação 
Superior definidos na Lei de Diretrizes e Ba
ses da Educação Nacional, sendo instrumen
to de construção do padrão unitário de quali-
dade desse nível de ensino. __ _ 

Sala dáS Sessões, 12 de junho de 1990. -
Senador José Paulo Bisol. 

Emenda n~ 10 (de Plenário) 

Art. 6~ Propomos a sua substituição pelo 
seguinte conjunto de artigos: 

Art. As instituiçóes de ensino superior 
implementarão mecanismos democráticos, 
legítimos e transparentes de avaliação interna 
e externa de suas atividades, levando em con
ta os fins da educação estabelecidos na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Art. A avaliação interna das institui-
ções de ensino superior, realizada no seu pró
prio ámbito, deverá ser entendida como: 
I- retrospectiva crítica, socialmente con

textualizada, construída na discussão pública 
e democrática do trabalho realizado pela ins
tituição, com a participação de todos os en~ 
volvidos nesse trabalho; 

H -parte integrante do processo de cons
trução da escola pública e democrática, na 
gestão e no seu acesso; 

lll- instrumento para o controle social da 
·atividade do Estado na esfera da educação; 

IV-=. gúadora da construção de um proje~ 
to de desenvolvimento acadêmico e cientí
fico, dentro da perspectiva colocada para a 
Educação na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

Art. O processo de avaliação do tra~ 
balho institucional e acadêmico é responsa-

bilidade da'i diversas instância em que é reali
zado, devendo ter caráter públíco, democrá
tico e plurialista no que diz respeito a idéias 
e concepções. 

Parágrafo único. O processo indicado no 
caputdeste artigo será referenciado nas con~ 
dições concretas em que é exercido, conside~ 
rando-se verbas, salários, insumos materiais, 
instalações e condições sociais, econômicas 
e políticas. 

Art. O processo de avaliação do traba-
lho acadêmico de cada docente terá como 
objecivo o estímulo do aprimoramento de 
suas ativídades de ensino, peSquisa e exten
são e à compreensão de sua articulação com 
o projeto global da unidade acadêmica e da 
instituição. 

Parágrafo 1 ·' Este processo será decidido 
e encaminhado, dentro das perspectativas e 
critêrios enunciados nos arts. anteriores, no 
âmbito da unidade acadêmica a que o docente 
estiver vinculado. 

Parágrafo 2'·' O processo de avaliação do 
trabalho acadêmico de cada docente forne
cerá parâmetros para a progressão funcional 
e a recontratação, onde couber. 

Art. - A avaliação externadas insti-
tuições de ensino superior públicas será reali~ 
zada, em cada Estado, por um Conselho So~ 
cia1, de natureza autônoma e caráter consul
tivo, que expresse os interesses substantivos 
dos diferentes setores da sociedade em que 
se insere, tendo como função predpua contri
buir para a formulação de políticas acadê
micas e financeiras das instituições de ensino 
superior públicas. 

Parágrafo único. Serão igualmente incluí~ 
das na avaliação externa realizada pelo Coo~ 
selho Social de cada Estado as instituições 
privadas confessionais, filantrópicas e com~.>
nitárias _que utilizem recursos públicos. 

Art. - O Conselho Social será con~ 
vocado a cada dois anos, por iniciativa con
junta dos conselhos superiores das Univer
sidades públicas de cada Estado ou, extraor~ 
dinariamente, pela assinatura de dez por cen
to de seus membros. 

Art. A avaliação externa das institui-
ções de ensino superior privadas será coorde
nada pelo Conselho Nacional de Educação, 
a partir das políticas definidas pelo Fórum 
de Educação e das diretrizes sugeridas pelo 
Conselho Interuniversitário, nos tennos da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nal. 

Justificação 

A avaliação prevista no art. 6" do projeto 
de Lei, por sua formulação abrangente 
('"Avaliação sistemática e periódica'" do 
"funcionamento"" e do "desempenho" das 
instituições de ensino superior)', é omissa 
quanto à finalidade, parâmetros e procedi
mentos para a avaliação institucional interna 
e externa. AJém disto, deixa a avaliação a 
cargo do poder público e da comunidade aca~ _ 
dêmica, eliminando desse processo os dife~ 
rentes segmentos organizados da comunida
de e'm que a instituição de ensino ·superior 
está inserida, a quem a instituição deve aten· 
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der. ~eja através de serviço púhlico direta
mente prestado. seja através da socialização 
do conhecimento por ela pmduzido. 

Os artigos apresentados cOmo substitutivos 
visam corrigir tais omissões, expressando a 
concepç<lo e as proposta~ da Ant.J~s-SN para 
avaliação interna e exteiiia da:. ínstitulçOes 
de ensino superior públicas e privadas c tra
duzindo princípios fundamentais para uma· 
avaliaçd.o resposüvel e coerente: autonomia, 
pluralismo. democratização, pitrtidpação. 
transparência e compromisso com demandas 
sociais relevantes. 

Para o movimento docente. é-indiSPensável 
qua a avaliação das in:.tituiçôes e di.> traóafho 
docente se referencie nas condiçôes históri
cas. concretas em que se realize o trubalho 
académico e nos objctivos da EdUcaçào Supe
rior definidos na Lei de Díretrizes e BaSes 
da Educação Nacional, sendó instrumento de 
construção do padrão unitário de qualidade 
desse nível de ensino. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. 
Senador Pompeu de Sousa. 

Emenda n'' li (Plenário) 

Propomos que o art. 7" seja !->Ub!>tiruído pe
los artigos que seguem: 

Art. O Reitor e Vice-Reitor daS Uni-
versidade serão escolhidos através de e_leiç6es 
diretas e secretas, com a participaç-fio de to
dos os docentes. servidores técnico-adminiS
trativos e estudantes, c_onforme definido em 
seus Estatutos e Regimento, encerrando-se 
o processo de eleição no âmbito da Univer
sidade. 

§ 1 ~ Os COnselhoS supe.nores serão res
ponáve"iS-pela organização das eleições referi
das no caputdeste artigo, empossando o elei
to e comunicando o fato às autoridades com
petentes. 

§ 2!> O mandatO de Reitor e de ViCe-:Rei
tor será de quatro anos, não sendo permitida 
a recondução. -

§ 3P A posse dÕ Reitor e Vice-:Réito"r dei_
tos dar-se-á imediatamente após o_ término 
do mandato do Reitor e do Vice-Reitor em 
exercício. 

Art. O Diretore o Vice-Diretor d~ Es-
tabelecimentos h;olados de Ensino Superior 
serJ.o escolhidos através de eleição direta e 
secreta. com a participação de todo:,; os alu
nos. docentes e servidores t_é.cnico-adminis
trativos, conforme definido-em seu RCgimen
to. 

Parágrafo único. O mandato do Diretor 
e Vice-Diretor de Estabelecimento Isolado 
será de quatro anos, não sendo permitida a 
recondução. 

Art. As eleições para escolha do Rei-
tor e de Vice-Reitor, bem como de Diretor 
e de Vice-Diretor de E!itabelecimentos Isola
dos de Ensino Superior mi Unidade UniVer
sitária, dever_ão efetwu-se até 60 (sessenta) 
dias antes de esgotar-Se -0 mandatO-do ante·
cessor, ou dentro de 60 (sessenta) clias após 
a vacância, quando for o caso. 

Parágrafo único. Em caso de vacância 
dos cargos de Vice-Reitor e de Vice-DÚetÓr 
de Unidade ou de Estabelecimento Isolado. 

de Ensino Superior, o Co_nselho ·universitá
rio QU equivalente elegerá Vice-Reitor ou Vi
ce-Dire_tor_ prü-tempore até a eleição do as
sessor. 

Art. Reitores da Universidades e Di re-
tores de Estabelecimentos Isolados de Ensino 
SUperior. bem como seus respectivos Vices, 
poderão ser exonerados dos cargos antes do 
término dl' mandato. através da aprovação 
da comunidade universitária. 

Justificação 

O art. 7" _do Projetó de Lei ri·' _20H/R9. no 
seu caput. não explicita o processo de eleições 
diretas e secretas dos dirigentes máximos das 
instituições de ensino superior, com partici
pação de profe!'.sotes, estudantes e funcio
nários. o que representa uma reivindicação 
histórica da Andes-SN e tem sido ohjeto de 
Conquistas efetivas, mesmõ sob a égide da 
legislação vigente. Hoje, reitores são esco
lhidos mediante esse proces~o. que vem sen
do referendado pelos órgã-os- colegiados supe
riores das universidades e respeitado, na 
maioria dos casos, pelo Poder Executivo Fe
deral. ao nomear os primeiros indicados nas 
listas resultantes das consultas às comunida
des uniVeffitárias. Não assegurar essa con
quista em lei significaria, na- verdade, impor 
um retrocesso ao processo-de democratização 
existente .. 

Por outro lado, os parágrafos 1" _e 2." _çlo 
referido artigo ferem claramente a autonomia 
universitária, ao determinar que a escolha 
de dirigentes máximos se restringiria a profes
sores titulares ou adjuntos e a prevalência 
do sufrágio dos docentes no sistema de pon
deração-de votos: esta deci~ão compete à co
munidade univcrsitáría. d-evendo ser contem
plada no estatuto de cada Universidade. Pro
cedimento semelhante deve ser estendido aos 
Estabelecímentos Isoiã.dos-de Ensino -Supe
rior. 

Os artigos substitutivos qúe apre~entamos 
trãd-Uiem·: portanto, eiU detalhes., as reivindi
cações- histórica.-. da Andes-SN relativas ao 
processo de escolha de dirige-ntes das institui
çóes de eriSinO -suPeriOr, além de represen
tarem uma prâtica já exiSfenle na maioria 
das Universidades brasileiras. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. -
Senad_or Pompeu de Sousa. 

Emenda no 12. (de Plenário) 

Substitua-se o art. 7" ao PLS n" 20H/H9 pelos 
seguintes artigOs. 

Art. O Reitor e Více-Reitor das Uni-
versidades serão escolhidos através de elei
ções diretas e secretas. com a participação 
de todos os docentes, servidores técnico-ad
ministrativos e estudantes, conoforme defini
do em seus Estatutos e Regimentos, encer
rando-se o processo de eleição no âmbito da 
Universidade. 

§ 1~" Os Conseihos Superiores serão res~ 
pensáveis pela organização das eleições refe
ridas no caput deste artigo, empossando o 
eleito e comunicando o fato âs autoridades 
competentes. 

§ 29 Ó mandato de Reitof e de Vice-RCi
tor será de quatro anos, não sendo permitída 
a recondução. 

§ 39 A posse do Reitor e Vice-Reitor eíCi
to?- ..dar-se-á imediatamente após o térmíilo 
do mandato do Reitor e do Vice-Reitor· em 
exercício. 

Art. O Diretõre o Vice-Diretor de Es· 
tabelecimentos Isolados. de Ensino Superior 
serão escolhidos através de ele_iç~o.dixeta_ e 
secreta, com a participação de rodos os alu
nos. docentes e servidores técnico-adminis
trativos, conforme definido em- seu Regimen
to._ 

Parágrafo único. O mandato do Diretor 
e Vice-Diretor de Estabelecimento Isolado 
será de quatro anos, não sendo permitida a 
recondução._ 

Art._ As eleições para escolha de Reitor 
e de Více- Reitor, bem como de Diretor e 
de Vke-Diretor de Estabelecimentos Isola
dos de Ensino Supei'íor ou Unidade UniVer
sitária, deverão efetuar-se até 60 (sessenta) 
dias antes de esgotar-se o mandato do ante
cessor, ou dentro de 60 (sessenta) dias antes 
de esgotar-se o mandato do antecessor, ou 
dentro de 60 (sessenta) dias após a vacância, 
quando for o caso. 

Parágrafo único. Em caso de vacáncia 
dos cargos de Vic_e~Reitor e de Vice-Diretor 
de Unidade o_u de Estabelecimento Isolado 
de Ensino Superior.-o Conselho Universitá
rio ou equivalente elegerá V ice-Reitor ou Vi
ce-Diretor pró tempore até a eleição do su
cessor. 

Art. Reitores de Universidades e Dite-
tores de Estabelecimentos Isolados de Ensino 
Superior, bem como sel!s respectivos Vices, 
poderão ser exonerados dos cargos antes do 
término do mandato, através da aprovação 
da comunidade universitária. 

-Justificação 

O art. 7" do Projeto de Lei n·· 208/89, 
no seu caput, não explicita o processo de 
eleiçõeS diretas e secretas dos dirigentes má
ximos das instituições de ensino superior, 
com pai"ticipação de professores. estudantes 
e funcionários, o que representa uma reivin
dicação histórica da Andes-SN e cem sido 
objeto de conquistas efetívas, mesmo sob a 
égide da legislação vigente. Hoje. reitores 
são escolhidos mediante esse processo, que 
vem sendo referendado pelos órgãos colegia
dos superio das universidades e respeitado, 
na maioria dos c-asos, pelo Poder Executivo 
Federal, ao ·nomear os primeiros indicados 
nas listas resultantes das consultas às comuni
dades universitáriaS. Não aSsegurar essa con
quista em lei significaria, na verdade. impor 
um retrocesso ao processo-de democratização 
existente. 

Por outro lado, os parágrafos I" e 2" do 
referido arti~o_ferem claramente a autonomia 
universitáriã, ao determinar que a esc~ih~ 
de dirigentes máximos se restringiria a profes
sores titulares ou adjuntos e a· prevalência 
do sufrágio dos docentes no sistefi?.a de pon
deração de votos: esta decisão compete à co
munidade universitári.a, devendo ser contem-
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piada no estatuto de cada Universidade. Pro· 
ce.dimento semelhante deve s.er C!>tendido ao!> 
Estabdecimentos Isolados de _ensino supe· 
rior. 

Os artigos substitutivos que apresentamos 
traduzem, porranto, em detalhes, as reivindi
cações históricas da Anúes-SN reJativas ao 
processo de escolha de diiígerites das institui-
ções de ensino superior. além de represen
tarem uma prática já existente na maioriª 
das Universidades brasileiras: 

Sala das Sessões. 12 de jurlho de l'J90. _
Senadõi' José Paulo Biso!. 

O SR. PRESlDENTE (Pompeu d~,.• Sousa) 
-Nada mais havenJo a tratar. vou encerrar 
a presente sessão. designando para a ordimí· 
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
REQUERIMENTO N" 136. DE IWO 

Votação. em turno único. do Requerimen
to n" 136. de 1990, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, solicitando nos 
tennos regimentai~. a transcrição. nos Anais 
do Senado Federal, do dis_curso pronunciado 
pelo Sr. Júlio Mesquita, Diretor-Presidente 
do jornal O Estado de S. Paulo. no dia 23 
de maio do corrente ano, pela passagem do 
.. Dia da lndústria" e pelo recebimento da 
Medalha do Mérito Industrial. 

~ 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONST!TUIÇ ÃO N" 3. DE I9H9 

Votação, em primeiro turno. da Proposta 
de Emenda â O>nstituição n" J. de 14!{9. de 
autoria do Senador Marco Maciel ·e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta pantgra
fo ao art. 159 e altera a rcdaçâl"' do incho 
11 do art. 161 da Constituição Federal. 

3 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N'· 4. DE 19H9 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 4, de 1989. de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6" 
ao art. 5_9_ do Ato das Disposições Constitu

_cionais Transit6Jias. 

4 
• PROPOSTA DE EMENDA À. 
CONSTITUIÇÃO N•· 6. DE 19R9 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 6. de 1989. de 
autOria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores. que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

s 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" I. DE 19"0 

Votação, cm primeiro turno-. da Proposta 
de Emenda [I Constituiç.üo n" L de l<:JlJO. de 
autoria do Senador Mârdo Llcerda.e outro~ 
Senhores Senadores. lJ.Ue acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposiçôes Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federar. 

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 224. DE'l9H9- COMPLEMENTAR 

DisCUsSãO: em- tufno único. -de Projet() de 
Lei do S~nado n" 224. de 1 ~Rt) - Comple
mentar, de autoria do Senador Carlos Chia
relli, que estabdece condições para a aposen
tadoria especial dos servidores públicos ch·is 
da União, Estados, Municípios c do Distrito 
Federal, bem como dos trabalhadort!s regidos 
pela CLT, conforme o disposto, respectiva· 
mente, no § l" do nrt. 40 t! do inciso II do 
arL 202 da Constituição Fe_dcral. tendo 

PARECER, sob n" lOS. de lYYO. da Co
missão 

- Constituição, justiça e Cidadania, favo
rável, com emenda que apresenta de n" 
l-CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu Je Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

( Lel'(mta-se a st.'ssiio ii.s 16 horas e 55 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO- PE
LO SR. JAMIL HADDAD NA SES

- SÃO DE 31105/90 E QUE, ENTREGUE 
Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JAMICHADDAD (PSB- RJ. Pro
nunCia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, "o rei está nu"- esta 
a conclusão a que chegamos após maís uma 
negativa da Ministra da Economia em res
ponder ao nosso requerimento de informa
ções~ Inclusive, Sr. Presidente. há um fato 
extremamente grave: ontem, recebi informa
ções, de vários jornalistas que cobrem esta 
Casa, de ciue um grosso volume, fortemente 
lacrado, teria dª"do _saída do Ministério da 
Economia para ·ser entregue aó Presidente 
Nelson Carneiro, com o levantamento oolici
tado por mim, no meu requerimento de infor
mações. 

Com ã. demora. começaram as especula
ções. ·E, ai, chegou uma informação de que 
ele viría via Se~etaria~_Geral da Presidência, 
via Ministro Marcos Coimbra. Em não che
gando ãs oito horas da noite, após o Presi
dente Nelson Carneiro t~r declarado_ que o 
prazo se esgotava â noite, quando S. Ex~ se 
encontrava na_ reunião do Congresso e per
guntei se havia recebido alguma informação 
por parte do Ministério. S. Ex~ me declarou 
que tinha acabado de receber um telefonema 
do Ministro Bernardo Cabral e que S. Ex• 
declarava que, dentro de mais um pouco de 

tempo, as informações seriam remetidas ao 
Senado da República. S. Ex• solicitou a um 
funcionário da Secretaria-Geral da Mesa fi
casse de plantão para receber o referido docu
mento. 

Sr. Presidente, às 22 horas,o taJ volume 
sOfreu um Procéssllde liquidez, já qu_e a infor
mação é de que o mesmo era um grosso volu
me, e enxugamento. pois aqui chegou um 
envelope contendo três folhas. 

-Sr. Presidente,_inicialmente, quero hipo
tecar minha solidariedade ao Presidente Nel· 
son Carneiro. que foi ilaqueado na-sua boa-fé 
ao acreditar no Ministro da Justiça, que lhe 
pedira mais algum_?.shoras para que as respos
tas fosserri entre_gu~s nesta Casa. Como diss_e, 
''0 rei está nu··; s_e dúvidas havia a respeito 
de vazamento de informações a pessoas liga~ 
das ao governo, deixaram de existir. 

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

O SR. JAMIL HADDAD- Darei o apar
te a V. Ex• dentro de pouco tempo. 

Sr. Presidente, inicialmente, a Sra. Minis
tra declarou que não poderia prestar informa· 
çõe.s a esta CaSa porque nã'o tinha sido apro
vado o requerimento pelo Plenário, passando 
por cima da Constituição, em seu art. 50, 
§ 2'-', que diz que é competência-das Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral a remessa de requerimentOs aos Srs. Mi
nistros de Est_ad9-. .Ag9ra_, depois de a Comis
são de ConstitUição, Justiça e Cidadania ter 
dado parecer e o Presidente Nelson CU:rneiro 
concedido, anti-regimentalmente, o prazo de 
24 horas - porque não cabia mais prazo al
gum-, S. Ex~ a Sra. Ministra declara que 
não prestará as informações, em razão d_o 
sigilo bancário. Sr. Presidente, Srs. Senado
res, existem dois itens nessa resposta da Mi
nistra _que são de estarrecer: _S. Ex~ acaba 
de propor modificações no Regimento Inter
no do Senado. As decisões da Coriüssão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, s"égufido 
S. Ex~, terão de ser feitas em dois turnos. 
Sr. Presidente, declara S. Ex~ que "a sol_icí
tação em focO mio p3iece, data venia, ajus
tar-se à condição estabelecida para a espécie 
do Regimento Interno do Senado Federal". 

Mais em baixo, diz o Seguinte: 

"Em tais condições, no interesse de 
velar pela proteção constitucional, a iiJ.

··viOiabilidade da vida privada, principal 
fundamento insculpido nos arts. 59, 10 
e 12 da Lei Maior, que envolve o sigilo 
das contas bancárias particulares, cabe
ria fosse a mat~ria sUbmetida ao reexame 
da ilustrada Comissão de CoDstituição, 
Justíça e Cidadania do Senado FederaL'' 

Si . .Presidente, -não quero nem acreditar 
no que estou lendo, Seria o caso cl~ CJJ ir 
ao· Governo--Federal e mandar fossem ariula
daS ou novamente estudadas todas as Medi
das Provisórias inconstitucionais remetidas às 
Casas do Congn!sso. _ -

Sr. Presidente, agora o problema me pare
ce e~tr_ernamente grave: S. Ex' se nega ares
ponder. ao requerimento _e, Srs. Senado~es, 
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não resta ao Senado da República outra coisa 
senão o enquadramento da Ministra no crime 
de responsabilidade. _ _ ___ _ 

Quando o Presidente Nelson Carnefro esti~ 
ver presidindo esta sessão, nobre Senador 
Pompeu de Sousa, solicitarei a convocação 
de sessão para iniciarmos o processo· de en~ 
quadramento da Ministra. E já tenho dúvida 
se solicitaremos apenas o enquadramento da 
Ministra, ou se também, por conexão com 
o crime de responsabilidade, o Presidente da 
República. Porque a resposta veio através 
do Secretário-Geral da Presid8ncia da Repú
blica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco 
tempo, dezembro do ano passado, o Senador 
José Fogaça ... 

O Sr. João Menezes - Senador, pediria 
um aparte a V. EX' 

O SR. JAMIL FlADDAD- V. Ext é tran~ 
qüilo, aquardará a oportunidade. V. Ex~, co
mo Vice-Líder do Governo, tem o direito 
de pedir tempo-para poder falar sobre a me
dida. 

O Sr. Joio Menezes .- É o que vou fazer; 
quando V. Ex• terminar, vou pedir a palavra. 

O SR. JAMIL HADDAD- Estarei ouvin
do o que V. Ex• disser. 

OSr.JoãoMenezes- Já que V. Ex•, discri
cionariamente, não quer conceder o aparte, 
vou usar que o Regimento Interno diz, para 
falar em nome do Governo, depois de V. 
Ex• 

O SR. JAMIL HADDAD - V. Ex• tem 
todo direito de solicitar, a Mesa há de consi
derar, e eu estarei ouvindo o discurso de V. 
Ex~ com toda a satisfação. 

Sr. Presidente, no seu brilhante parecer, 
o Senador Jutahy Magalhães alude a um re
querimento de informações do Senador José 
Fogaça, aprovado pela Mesa do Senado, en
caminhado também ao Banco Central, refe· 
rente ao problema do Banco Sul Brasileiro 
S. A. 

O Departamento Jurídico do Banco Cen
tral procurou também enfocar o problema 
do sigilo bancário para negar as informa_ções, _ 
e o Procurador-Geral da Fazenda, se não me 
engano, Dr. Cid Heráclito, de\1 o seguinte 
parecer: 

--"a)- -o art-.- 50,- §-2"', da Constitüiçãü
de 1988, tem plena vigência e eficácia, 
além de ampla abrangência, não conten
do os limites e exceçóes previstos nos 
preceitos de Constituições anteriores; 

b) aquele dispositivo não pode sofrer 
limitação infraconstitucional e nem se~ 
quer pela Lei Complementar do Sistema 
Financeiro Nacional, art. 192, da Consti
tuição." 

Conclui assim: 

.. 1) que o dispositivo constitucional 
derrogou o§ 4~" do art. 38 da Lei n~' 4.595, 
sendo, portanto~ obrigatório o atendiM 
mento às solicitações feitas pelas Mesas 
das Casas do Congresso Nacional; 

2) que o atendimento, contudo, não 
afasta a obrigação de conservar em sigilo 

-as informaçõe;; obtidas ... 

Sr. Presidente, a lei é clara: a Ministra po~ 
deria declarar que entregava as informações 
e solicitava O sigilo para as mesmas. Incor
reria em crime se o Senador Jamil Haddad 
as transmitisse, sem õ pedido de sigilo, mas 
a negativa nunca! Como disse o Senador José 
Fogaça, que acaba de entrar em Plenário, 
eu. estava falando justamente sobre o requeri~ 
mente de sua autoria relativamente a proble
ma idêntico ao requerimento solicitado por 
mim.-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de estar
recer! A Ministra acaba de propor mudanças 
no Regime~tõ Interno do Senado e pede nova 
audiência da ilustrada Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. Diz que a Cernis~ 
são é ilustrada, então deu um parecer brilhan
te; no entanto, ela quer um segundo turno 
na Comissão para julgar novamente o pro
cesso referente à consulta ... 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD ~Para conceder 
aparte a V. EX" deverei dar, primeiro, ao 
Senador João Menezes, para não parecer, 
da minha parte, indelicadeza. Depois, então 
darei aparte a V. Ex' 

O Sr. João Menezes- Senador Jamil Had
dad, tenho o melhor relacionamento com V. 
Ex• e admiro o seu trabalho e a_s1:1a pertinácia. 
Sei que V. Ex• é um bom médico, bom parla
mentar, mas não sei se é bom jurista, porque 
são coisas completamente diferentes. Quero, 
neste pequeno aparte, apenas, refutar o que 
V. Ex• está dizendo em relação ao Ministro 
da Justiça. V. Ex!' diz que o Ministro da Jus
tiça está querendO ilaquear a boa-fé do Con
gresso._ V. Ex~ é homem responsável. de bom 
trato. Só acredito em vdo de pássaro quando 
se faz uma afirmativa como esta. Mais adian
te, V. EX' diz que a Ministra não mandou 
ofício; em seguida, diz que veio o ofício. En
tão, a afirmativa de V. Ex• é uma coisa mais 
ou menos confusa - declara que o ofício 
veio e que não veio. Por isso que, quando 
V. EX' terminar. vou usar também da palavra, 
já pedi ao nosso Presidente (_X>nsjd~_rar minha 
inscrição, e até não ia mais pedir aparte, 
V. Ex~ já que havia me negado. Quem dizer 
a V. Ex~ que não mais me negue aparte, por· 
que o admiro muito, mas não quero que co
meta excesso; V. EX' é homem respeitável, 
homem que tem uma trajetória muito boa .. 

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço as 
referências elogiosas a meu respeito. 

OS r. João MenezeS- .•• de primeira quali
dade, então, não pode estar usando expres· 
sões fora da ética e daquilo que representa 
a sua pessoa. 

O SR. JAMIL HADDAD - Qual a expres· 
são fora da ética? Estou declarando que, se 
dúvidas houvesse relacionadas com um vaza
mento para pessoas ligadas ao Gove"~"nO, em 

ra:zão dessas- negativas, não existem mais "o 
rei está nu"! Esta é a verdade! A dita transpa
rência do atual Governo está manchada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, assume o 
Senador Nelson Carneiro, neste momento, 
a Presidência; por isso, solidarizo-me com 
V. Ex~. nobre Presidente, que não se encon
trava presidindo a sessão. Repito o que V .. 
EX" me declarou, ontem, às 20 horas, no Ple
nário do Congresso Nacional: que havia rece
bido um telefonema de Ministro da Justiça, 
Bernardo Cabral, solicitando-lhe um pouco 
mais de prazo, porque a resposta viria. E 
V. Ex• deixou um funcionário da Secretaria 
Geral da Mesa aguardando que chegassem 
as informações; no entanto, Sr. P.residente, 
mais uma evasiva, e - corilo já disse, V. 
Ex' não estava presente- a Ministra solicita 
modificações no Regimento Interno do Sena
do: primeiro, declara que o Requerimento 
não está de acordo com o nosso Regimento 
Interno; depois, pede o seu reexame pela Co
missão d~ Constituição, Justiça e Cidadarlia. 

Sr. Presidente, isto é extremamente grave! 
É uma brincadeira! Não se brinca com o Se~ 
nado da República! A ConstituiÇão dá ao· Se~· 
nado da República o direito de fiscalização 
do Poder Executivo; e uma das maneiras de 
fiscalí:Zar é através de requerimeiitOs de ínfof
mação. Que crime estamos praticando solici
tando informações ao Poder E:'ecutivo? 

Ouço, com satisfaçãO, O rtobie.Senador Di
valdo Suruagy. 

O Sr. Diva! do Suruagy - Senador JamiÍ 
Haddad, um Governo que usou como armã 
de campanha a tese, profundamente válida, 
da transparência dos atos governamentais, 
em menos de dois meses nega toda a sua 
tônica,toda a sua metodologia de campanha, 
recusando-se sistematicamente a atender a 
um requerimento ·que deixou de ser de V. 
Ex• para ser desta Casa. E por que se recusa? 
Esta pergunta está sendo feita por milhões 
de brasileiros. Se o GoVerno, esqrdando-se 
num pseudo-sigilo banCário, foge de prestar 
as informações que a Câmara Alta do País. 
em nome da sociedade brasileira solicita, qual 
a autoridade moral de que este Governo fiei 
possuído, perante as interrogações que sur~ 
g~fl!. dentro da: comunidªQ.e brasile_ira? Até 
estranho, por que nunca vi tanta inabilidade 
política- -em--se- negar-uma-informação a--esta 
Casa, permitindo todo tipo de interpretação. 
A Presidência da República deveria ter co
nhecimento dos boatos que circulam nas di
versas capitais, ou por q-ue tfão dizer, em to_do 
o Brasil - digo boato, porque, até então, 
não temos uma confirmaç§o, não temos a 
certeza, mas passa a ter característica devera
cidade, quando o Governo se esconde num 
pseudo-sigílo bancário para recusar-se a pres
tar as informações que V. Ex•, em boa hora, 
solicitou. O Governo não teve sigilo bancário 
para confiscar a poupança popular - aí ele 
não teve a menor tibieza, aí o Governo náo 
teve o menor escrúpulo, negando todo um 
processo liberal-capitalista que foi feito como 
opção da sociedade brasileira. O Governo 
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interveio violentamente na economia popu
lar, e, o mais grave, é que poucos empreM 
sários, neste País - para não dizer nenhum 
empresário neste País-, hoje têm cruzados 
retidos, porque todos eles tiveram mecanis~ 
mos para substituir os seus cruzados por cru
zeiros. A classe média, o pequeno assalaria
do, estes sim, estão com todos os seus cruza
dos retidos nos bancos. Então usando agora 
artifícios, oferecendo vantagens de 5% e ou
tras atrações, mas o que o Governo não pode 
conceder à caderneta de poupança é a credi
bilidade que retirou, porque ninguém confia 
mais no sistema de crédito do País. Nobre 
Senador Jamil Haddad, V. Ex' está, neste 
momento, traduzindo a inquietação que do
mina toda a sociedade brasileira. Congratu
lo-me com V. Ex• por ser, neste instante, 
o intérprete da curiosidade nacional. Até em 
tom de ironia, mas com muito sentimento 
de veracidade, creio que o nobre colega deve
ria colocar um retrato da Ministra Zélía Car
doso de Mello em seu Gabinete, porque, com 
essa recusa, ele acaba de conceder a V. Ex• 
uma arma política sem igual na cidade do 
Rio de Janeiro. Sei que- V. EX• não buscou 
essa arma. Sei que V. Ex• está buscando ape
nas a lisura dos atos públicos, mas nunca vi 
tanta inabilidade, porque essa recusa está-se 
prestando a todo o tipo de elucubrações. 
Meus parabéns a V. EX", nobre Senador Jamil 
Haddad. V. Ex~. neste instante, traduz a cu
riosidade do Brasil. 

OSR. JAMIL HAOOAD- Nobre Senador 
J?ivaldo Suruagy, agradeço a V. Ex:• o aparte. 
E extremamente intrigante o que S. Ex' de
clara neste documento: "em tais condições, 
no ínteresse maior de velar pela proteção 
constitucional à inviolabilidade da vida priva
da, príncípio fundamental insculpido no art. 
5", x-e XII, caberia fosse a matéria submetida 
ao reexame da ilustrada Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania ... "-Que_r dizer, 
um segundo turno da Comissão de ConSU
tuição. Justiça e Cidadania. S. Ex• propõe 
uma modificação no Regimento do Senado 
da RepúbliCa. 

Estamos num regime capitalista, no qual 
existe o direito de propriedade! S. Ex", na 
hora em que atinge a maior propriedade, que 
é o dinheiro da população, não liga para a 
garantia do preceito constítuciOnãl. Estamos 
dentro do regime constitucioital,_ dentro da._ 
nossa Constiiuiçâo com um ariigo que fala 
no direito de propriedade e que fala também 
no- direito adquirido. Então, S. Ex~-pasSa por 
cima de todos os dispositivos cónstitucionais 
e impõe a maior razia em cima de toda a 
população, enxugando o mercado financeiro. 
São palavras de S. Ex~! Mas, na hora de pres
tar informação perante toda a imprensa -
inclusive o Senador Mário CoviS, quando es
teve aqui a Sr• Ministra falou sobre uma notí
cia publicada na revista Isto É-Senhor, de que 
determinado empresário teria- recebido um 
telefonema pedindo-lhe que sacasse tudo! 
Ele o fez e estav<~; muito satisfeito! Existem 
outras declarações sobre as quais tenho infor
m_ação- não quero dar nomes-, que deter-

mirÍada empresário do Rio, com. ligações 
muito próximas ao Governo, teria sacado, 
no dia 12 de março, 650 milhões de cruzados 
novos. dinheiro que saiu nurn carro-forte, de 
uma agência de um banco na Avenida Rio 
Branco. O Presidente do Sindicato dos Ban
cos, Theóphilo Az~~edo Santos, declaroo -
e saiu publicado em_ todos os jornais_ ~_que 
nos feriadOs bancários saques violentos foram 
feitóS na rede bancária. 

Então, que crime o Senado Federal está 
cometendo ao solicitar essas informações re
gimentais e constitucionais à Ministra Zélia 
Cardoso de Mello? S. Ex•, com esse segundo 
ofício, declarando que não responderá, aco
bertando-se, agora, não pela falta de aprova
ção pelo Plenário, mas pelo sigilo bancário, 
deixa a nu o Presidente da Repúblíca. O rei 
está nu! 

A pop~lação brasileira, os aposentados fi
caram numa fila debaixo de chuva durante 
todo o dia, para sacar mais alguma coisa de 
suas poupanças, os aposentados que ganha-
vam até 1 ou 2salários mínimos e que, portan
to, não pagavam Imposto de Renda, as viú
vas, a_ -Clas-se média, a classe trabalhadora CO· 

mo um to_do, estão com seu dinheiro retido 
e, provavelmente, alguns apaniguados devem 
estar dando gargalhadas, porque nã_o foram 
atingidos pelo Plano Collor. 

O Sr. Jtitahy Magalhãe5- Senador- Jamil 
Haddad, V. Ex• me permite" um aparte? 

O SR. JAMIL HADOAD - Ouço. com 
grande satisfação, o Sénador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Jamil 
Haddad, o problema é realmente grave, mas 
muito simples. É grave porque, inegavelmen
te, aM_inistra Zélia Cardoso de Mello procura 
um cõn(ronto com o Legislativo; confronto 
desnecessário, hnprudente, que não levará 
a nenhuma solução benéfica- para o País. E 
é siinples pOfque es.tá contido na Constituição 
da República, está contido no Regimento In
terno do Senado. Caberá à maioria do Sena
do decidir se vai ou não cumprir aquilo que 
está na Constituição e no Regimento. Como 
tive opo~tunid~de de dizer com simplicidade, 
noutro dia, não está em jogo o Governo e 
a Oposição, e sim a Instituição, o respeito 
a esta Instituição - e com maior brilho o 
Senador Mári.o Covas desenvolveu estaques
tão. Não temos, aqui, que examinar se foi 
o Senador Jamil Haddad quem fez a pergun
ta, quem fez o requerimento, se a Oposição 
é favorável a que se divulguem os nomes. 
Se o sigilo existe é só, dentro da lei, a Ministra 
encaminhar as informações com a solicitação 
do sigilo. ·ca.OC:rá a V. Ex" verificar as infor~ 
mações e, daí, dar ou não publicidade a algum 
caSo que considere açáo criminosa contra o 
interesse naciOnal. Temos vários exemplos, 
aqui no Senado, de respostas encaminhadas 
pelo Executivo solicitando o sigilo necessá
m para a imprensa nem para ninguém as in
formações que recebemos. Po.r isso, digo~que 
é ri:üiiio simples: é combinar os arts. 50, 52 
e 102 da Constituição e o art. 210 do Regi-

menro, e af está a solução._ Ca~erá à mai_o_ria 
definir se quer oU não respeito ao Senado._ 
a esta Instituiç-ão. Se a maioria decidir o con· 
trárío. o que não acr~dito. não teríamos mais 
o respeito, por parete do Executivo, a qual
quer atitude que viéssemos a tomar. 

OSR. JAMIL HADOAD- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães. V. Ex•. no seu brilhante 
parecer na Comissão de Corist~tuiç_~o.Justiça 
e Cidadania, cita - eo havia falado antes 
de V. Ex· adentrar ao Plenário ~o requeri
mento do Senador José Fogaça. referente ao 
Banco Sulbrasileiro S. A, e que o Procura
dor-Geral da Fazenda, Cid Heráclito, que 
continua. no car_go, decla_rou_que deviam pres
tar as informaÇões. apenas solicitando o sigi
lo. Se vazasse alguma coisa partindo do Sena
dor José Fogaça, S. Ex• é que seria o culpado 
pelo vazamento. Mas há obrigatoriedade de 
remessa das informações. 

Sr. Presidente, antes de conceder o aparte 
ao nobre Senador Chagas Rodrigues. quero 
dizer que V. Ex·, quando deu um prazo de 
mais 24 horas, prazo esse anti-regimental -
nós o aceitamos com o maior prazer -, V. 
Ex• aguardava que nesse prazo as informa
ções fossem prestadas. 

Como eu disse, _V. Ex" foi ilaqueado na 
sua boa-fé com um telefonema do Ministro 
Bernardo Cabral ontem, ãs 8 horas da noite. 

Sr. Presidente, de acordo com o Regimen
to Interno, não resta outra alternativa a V. 
Ex" a não ser conVocar uma sessão do Senado 
Federal para discutir este assunto, e iniciar-se 
o processo de enquadramento da Ministra 
em crime de responsabilidade. Segundo o no
bre Senador Jutahy Magalhães, não há nada 
a fazer. A Constituição e o Regimento Inter
no são c\aríssimos. 

E respondendo ao meu caro amigo Sena
dor Divaldo Suruagy, deixo. bem claro que, 
quando apresentei esse requerimento, não o 
fiz olhando o aspecto eleitoral, e sim, porque 
a população começou a querer saber se eram 
verdadeiras ou n,ão as notícias publícadas nos 
jornais. 

Hoje, infelizmente, Sr. Presidente, a trans
paréncia que o GOverno apregoa não é tão 
clara como diziam. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me um 
aparte, antes de V. Ex~ concluir o seu discur· 
so, nobre Senador Jamil Haddad? 

O SR. JAMIL HADOAD - Com grande 
prazer. Mas _ouço primeiro o nobre Senador 
Chagas Rodrigues. 

o· sr; Chagas Rodrigues -Poderemos ou
vir, primeiro, o nobre Líder Jarbas Passari
nho. Falarei depois. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Líder já não 
sou. 

O Sr. Chagas Rodrigues - V. Ex~ será 
sempre Líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Peço desculpas, 
porque eu supunha que V. EX' ia concluir, 
e não prestei atençã:o, o que é indesculpável 
de minha parte, porq~e V. Ex~ pretendia dar 
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o aparte ao Senador Chagas Rodrigues. Eu 
queria salientar um ponto; já que o Senador 
Chagas Rodrigues me dá essa precedência; 
precedência dá quem a tem, por isso eu a 
recebo. No caso, era eu Líder do Governo, 
aqui, quando houve uma maxidesval_orização 
de 30%. ~m pleno regime tão atacado e 
tão justificadamente tido como autoritário
e eu sempre fui o primeiro a, nesta Bancada, 
admiti-lo autoritário, mas não tofalttário -; 
o Líder do Governo dirigiu-se ao Governo, 
pediu as informações que a oposição estava 
solicitando, e foram entregues ao ex-Senador 
Marcos Freire, que era então Líder da Oposi
ção, todas as informações do Banco Central, 
no mês anterior à data de edição da maxide!.>
valorização. De maneira qLLe por aí vê V. 
EX'" que há um comportamento passado que 
respeitou a prerrogativa do Senado Federal 
e do Congresso Nacional. Lastimo que tenha· 
m0s chegado a este ponto. Como já disse 
num aparte, ontem, a questão agora cabe 
à Mesa, como coube à Mesa deferir o pedido 
de V. Ex\ o req~erimento de informação. 
Cabe à Mesa, agora, lutar para que a prerro· 
gativa do Senado Federal, que é constitu
cional, não seja abalada. Tenho a impressão 
de que V. Ex-~colocou muito bem o problema. 
Acho que ele é grave. Realmente, tenho 
preocupações sérias com essa questãO de nós 
nos transformarmos na anti-SuJça. Nem -Suí
ça, nem anti-Suíça; nem a Suíça para garantir 
todos os depósitos de contas numeradas, ti pi· 
camente anónimas para o grande- público, 
nem também a possibilidade de qualquer um 
de nós podermos penetrar no sigilo bancário, 
às vezes até com intenções que não são as 
mais nobres. Mas, de qualqu_er meneira, não 
me cabe discutir isso-; a- CorisiítUIÇão aí eStá, 
clarissimamente colocada. É uma pena que 
estejamos, em menos de 100 dias de Govei
no, caminhando para um confronto que-im
plica uma questão institucional. V. Ex•, -que 
me merece todo o respeito, sabe que eu consi
deraria que, uma vez de posse ·das informa
ções, V. Ex~ as visse convincentes, render
se-ia a isso e reconheceria que não houve 
benefício de informações privilegiadas. Mas, 
também, se as identificasse, saberia dizê--las 
de público, porque esse me parece que é o 
obje~ivo fundiffieõfa1 de V. Ex•, saber se hou
ve ou não aquilo que V. Ex' disse: os que 
se benefiCiar-am de informações privilegiadas 
e os outros que foram atingidos, como a gran
de maioria da classe média. Creio que V. 
Er coloca o problema perfeitamente b_em e 
confio na serenidade, na experiência e na pro
bidade indiscutível do Presidente Nelson Car
neiro e da sua Mesa Díretorit. 

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a 
V. Ex~ o aparte, nobre_Senador Jarbas Passa
rinho. 

Vejam V. Ex.s que, ontem, o SenadOr Nel· 
son Carneiro recebia um telefonema adian
tando que as informações viriam; que aguar
dássemos um pouco mais de tempo. 

Sabemos que os jornais fecham as matérias 
por volta de sete e meia, oito horas da noite. 
OJornal do Brasil já tinha a chamada na pri
meira página: "Zélia. náo dirá ao Senado 

quem saco1rem-rn.atço", uma matéria gniitde 
publicada hoje no Jornal do Brasil com este 
título. Quer dizer, esse vazàmento houve e 
está provado. Alguém lá do Ministério deu 
para O Jornal do Brasil a informação que 
não viria para cá. Ao mesmo tempo, o Presi
dente- estava recebendo um telefonema do 
Ministro da-Justiça- dizendo qUe -viria. Isso 
me pãreCe extremamente grave, em termos 
de ti'ato do Poder Executivo em relação ao 
Poder Legislativo. 

Ouço, com muito prazer, o nobre Senador 
C_hagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Nobre Senador 
Jamil Haddad, V. Ex~ traz ao Senado assunto 
da maior impOrtância, de ímensa gravidade. 
A ilustre Ministra se recusa a fornecer essas 
informações. Ao que parece, S. Ex•, a ilustre 
Ministra, nesse novo ofício que endereçou 
ao Congresso Nacional, não se reporta a ne
nhum parecer· de nenhuma autoridade. Da 
primeira vez, chegou- um processo com um 
parecer dado por alguém que não era Procu
rador da Fazenda nem Consultor-Geral da 
República. 

Ao que parece, S. Ex• se limita ... 

O SR. JAMIL HADDAD '--S. EX' fala no 
Banco Central, volta a falar no Banco Cen
tral. 

O Sr. Chagas Rodrigues - V .. Ex~ fez refe
réncia. o aViSo se dirTg·e· a~õ ·seêretáiio ... 

O SR. JAMIL HADDAD - Ao Secretário 
da Presidência, Marcos Coimbra-. -que enca
minou ... 

O Sr. Chãg-38- Rodfigues -Ao Secretário 
da Presidência Embaixador Marcos António 
de Salvo Coimbra. 

O SR. JAMIL HADDAD -E aí estão os 
itens que S. Ex~ coloca, impedindo-a de poder 
remeter a resposta. 

O Sr. Chagãs Rodrigues - Aqui está até 
um pouco foi-a de ordem, mas lemos ... 

O SR. JAMIL HADDAD - Ela volta a 
aludir à lei que criou o Banco Central, que 
fala no sigilo bancário. 

O Sr~-Chagas· Rodrigues- .Elii diz:. 

"Relativamente à alínea b do Requeri
mento em tela, cumpre-me ponderar a 
V. Ex• que o Banco Central do Brasil 
se sente impedido de prestar a informa· 
ção solicitada, a ser colhida jupto a todas 
as instituiç6es financeiras autorizadas. 

Coloca em relevo o Banco Central 
que,_ ressalvada a hipótese prevista no 
§ 4' do art. 38 da Lei n' 4.595. de 1964, 
a remessa de informações, individuali
zadas quanto aos titulares de contas e 
bancos, não só importaria em violação 
àquele preceito legal, como também po-

-- deria constituir o ilícito tipificado no art. 
325 do _Código Penal, no art. 18 da Lei 
n~ 7.492, de 16-6--86, e, em especial, no 
§7"domesmo art. 38daLein~'4.595/64." 

S. Ex• dj~ is!~· mas náo junta sequer o 
parecer. Não sabe quem manifestou esse pen-

sarnento. Na realidade, nobre Senador iamil 
Haddad, a Ministra está praticamente impe
dida de dar essas informações. A presunção 
a que nós chegamos -presunção que os ju· 
ristas chamam de juris tantum - é aquela 
de que há pessoas altamente ligadas à Presi· 
dência da República, seja através do ex~r7 
cicio de alguns cargos, seja através de paren· 
tesco, há pessoas do alto empresariado brasi· 
leiro diretamente ligadas à campanha de S. 
Ex~. o Senhor Presidente_, com_Q~metidas, 
porque retiraram, às véspera do Plano, somas 
vultosas. Esta é a conclusão! Se não existisse 
esse impedimento de ordem moral, S. Ex• 
forneceria. Agora, não se trata de V. Ex~; 
trata-se do Senado da República. V. Exa, é 
evidente, tem toda a nossa solidariedade. 
Mas, esperamos, na forma da lei, que a Mesa, 
o Plenário, as Comissões, especialmente a 
de Constituição, Jústiça e Cidadania, todos 
os órgãos desta Casa, venhamos a tomar as 
providências devidas, previstas na legislação. 
Esse assunto das informações já é uma maté
ria Superada, está no nosso Regimento Inter
no; portanto, é o entendimento da Casa e 
está na Constituição, no art. 50, § t~, a-qUe 
V. Ex~ se referiu, e, finalmente, isso está no 
parecer do Dr. Procurador-Geral da Fazen
da. Então, a matéria não é mais jurídica. 
Agora, S. Ex\ a nobr:e Ministra, que invoca 
tanta coisa, poderia simplesmente ater-se aos 
princípio~ gerais da administração, tão claros 
na nossa Constituição, que trata, específica 
e expressamente, da moralidade e da publici· 
dade, no art~ 37. A nossa administração, ho
je, de acordo com o texto expresso da Consti
tuição, está sujeita a es-ses princípios de im· 
pessoalidade, de moralidade e de publicida
de. De modo que estes são os princípios bási
cos. Não se pode, hoje, admitir uma adminis
tração que não esteja sujeita a princípio de 
publicidade e ao princípio que chamamos, 
e o candidato tanto falou de transparéncia, 
de princípio de moralidade. Então, o Senado 
não pode, evidentemente, cruzar os braços 
diante dis_so, _nem vai fazê-lo. E "h6s temos 
não apenas o processo normal de responsa
bilidade; temos outras armas legais, constitu
cionais, que podemos e devemos usar; se for 
o caso, imediatamente uma Comissão Parla
mentar de Inquérito. Podemos convocar a 
nobre Ministra para vir aqui outra vez, escla
recer isso~ E nós podemos chegar ao ponto 
-porque isso é um desacato - de não votar 
nada, para que o Senhor Presidente da Repú
blica substitu_a a Sr Ministra. A Ministra pen
sa o quê?- Que o atual Presidente da RepU· 
blica ainda é o PrefeitO da Capital de Alagoas 
e que S. Ex' é Secretária Municipal da Fazen
da? Hoje, o Presidente Collor é Presidente 
da República, náo é mais Prefeito de uma 
Capital, e S. Ex• é uma Ministra de Estado, 
tem que ter maturidade suficiente. De modo 
que V. Ex~ receba a nossa solidariedade. Falo 
como Parlamentar, náo admito esse procedi
mento, que é mais do que ilegal, e me recuso 
até a defini-lo Desta -hora. Mas estou certo 
de que a Mesa, de que o Plenário, de 9ue 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida· 
dania tomarão as provídências devidas. Freei· 
samos tet, e teremos, ~ssas informações, por-
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que estamos intere_ssados na moralização ad
ministrativa deste País. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador 
Chagas Rodrigues, agradeço as palavras de_ 
V. EX' 

O Sr. Mário Maia - Permite-me V. EX' 
um aparte, nobre Senador Jamil Haddad? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com prazer, 
ouço V. Ex• 

O Sr. Mário Maia- NOb.fC SCi:lãdor Jamil 
Haddad, V. E~, como eu, é médiCO, e forma
do há muito tempo. No nosso tempo de estu
dante, para se ter acesso à Faculdade de Me· 
diCina, havia a prova prática de pesquisa de 
anionte e cationte. V. Ex\ como eu, a ela 
deve ter-se submetido. Era a prova de passa
gem dos pretendent~:s à Medicina,, Compa
rando o Governo attial, parece que a equipe 
do Sr. Fernando Collor é composta de estu· 
dantes mal preparados para o estudo da pes
quisa dos aniontes e cationtes- não estuda
ram o ponto. De modo que, agora, estão 
no laboratório, misturando as soluções alea
toriamente, sem saber qual é o resultado que 
vai dar, e não acham o sal que está contido 
naquelas soluções. É lamentável que isso 
aconteça. porque eles estão demonstrando 
que estão num laboratório, mas não estão 
preparados para manipular as substâncias de 
alta periculosidade, porque podem, a qual
quer momento, na mistUra de uma com outra, 
causar explosão e destruir o laboratório. 

O SR. JAMIL HADDAD -Sr. Presidente, 
V. Ex' haverá de decidir soberanamente a 
proposição que faço, neste moinento, de Con
vocação de uma sessão neste momento, para 
este assunto ser discutido e possamos tomar 
providência. 

Sr. Presidente, ainda agora conversava 
com o·nobre Senador Maurício Corn~a. por
que iniciaimente considerávamos crime de 
responsabilidade da Ministra. A verdade é 
que os requerimentos de informações, segun
do a Constituição, são encaminhados direta· 
mente pela Mesa aos Ministros, para que res
pondam; eles estão vindo via Secretaria Geral 
da Presidência. 

Tenho dúvida, Sr. Presidente, se não será 
considerado crime conex-a e,- at terá que ser 
julgado pelo Senado, presidido pelo Presi
dente do Supremo Tribunal Federal. Já tenho 
dúvidas quanto a isso mas é assunto_ a ser 
posteriormente deliberado pelos juristas da 
Casa e, no meio desses Juristas, quem tam
bém invoc-a;-nestc momento, esse parecer é 
o nobre Senador Maurfcio Corrêa. 

De modo que, Sr. Presidente, encerro, so
licitando a V. E-r, de acordo com o nosso 
Regimento, a convocação de uma sessão es· 
pecífica para que possa este assunto ser discu
tido. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 101, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade_com a delegação de 

competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de_ 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~'006.253/90-3, Resolve aposentar, vo
luritariamente, ROBERTO DAS NEVES, 
Analista Legislativo, Classe "1 ~", Padrão III, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos_ termos do artigo 40, inciso Ill, alínea 
a, da Conslituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os artigos 515, inci
so II; 516, inciso I; 517, inciso lll, e 488, 
§ 4'\ do Regulamento Adm_inistrativo do Se
nado -Federal bem como o artigo 11, da Reso
lução n\' 87, de 1989, com proventos integrais, 
observado o disposto em seu artigo 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de junho de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Preside~te. 

ATO DO PRESIDENTE 
NY 102, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, n_o uso 
da s_ua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~ 002.454/90-4, resolve aposentar, vo· 
lun-taríamt!nte, MARIA DO SOCORRO 
CAVALCANTE MUGGLER, Analista Le
gislativa!_ Classe "Especial", Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da 
Constituíçâo da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 520, 488, 
§ 4~', do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, bem assim com o artigo 11, 
da Resolução n~' 87, de 1989, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, à razão 
de 25/30 (vinte e cinco trinta avos) do s~u 
vencimento, observado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de junho de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 103, DE 1990 

O Presiaehte do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe for outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n'·' 2, de 4 de abril de 
1973. e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 005.782/90-2, resolve aposentar, vo
luntariamente, ARMANDO"BRITO, Auxi
liar Legislativo, Classe "2'", Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 520 e 488, 
§ 4°, do Regulamento Administrativo do Se· 
nado Federal, bem assim com o artigo II, 
da Resolução n~ 87, de 1989, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, à razão 
de 30/35 (trinta trinta e cinco avos) do seu 
vencimento, observado o disposto no art. 37, 
indso XI, da CoDstituição Federal. 

Senado Federal, Ü de junho de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 104, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi autorgada pelo Ato 
d;;t Comissão Diretora nu 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo,em vista o que consta do Pro
cesso n? 001.437/90-_9, resolve aposentar, vo
luntariamente, JOAO DA CRUZ DE JE
SUS__COSTA, Assessor Legislativo, SF
AS-3, Parte Especial, do Quadro Permanen· 
te do Senado Federal, nos termos do artigo 
40, inciso III, alínea a, da Cpns_tituição da 
RepUblica Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 515, inciso II; 516~ inciso I; 
e 488, § 4°; do Regulamento Administrativo 
do Senado Federai bem como o artigo 11, 
da Resolução no 87, de 1989, com proventos 
integrais, observado o artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de junho de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 105, DE !990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen· 
tar, e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n? 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta no processo n" 
006.961/90-8, resolve designar MARIA 
APARECIDA STEIN TOLENDAL PA
CHECO, Analista Legislativo Classe ~'Espe· 
cial", Padrão III, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, para responder pelo expe· 
diente da Subsecretaria de Taquigrafia, no 
período de 5 de junho a 4 de julho de 1990, 
durante o impedimento da titular. 

Senado Federal, 11 de junho de 1990. - _ 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 106, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Cpmissão Diretora n~ 2, de 4 de abr!J de 
1973, e ú:ndo em vista o que consta do Pro
cesso n~ 006.049/90-7, resol~e aposentar, vo
luntariamente, SEBASTIAO FERREIRA 
SILVA, Analista Legislativo, Classe"!"", 
Padrão III, do Quadro Permanente do Sena
dor Federal, nos termos do artigo 40, inciso 
III, alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arti
gos 515, inciso II, 516, inciso !, 517, inciso 
III e 488, § 4~, do Regulamen~o Adminis· 
trativo do SenaQ.o Federal bem como o artigo 

_11, da ResoluçãO n_?87, de 1989, comprov~n
tos integraiS, oOsàvaO.à o disposto em seu 
artigo 37, inciso _XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de junho de 1990. -_ 
Senador Nelson carneiro~ Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 107, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão DiretOia no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n"" 004.183190-8, resolve aposentar, vo
luntariamente JOÃO LOURENÇO DA 
SILVA, Analista Legislativo, Classe "1~", 
Padrão Ill, do Quadro Permanente do Sena
do Federal, nos termos do artigo 40, inciso 
III alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arti
gos 515, inciso II, 516, inciso I, 517, inciso 
UI, e 488, S 4", do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal bem como o artigO 
11, da Resoluçáo o~>$7, de 1989, Com proven
tos integrais, observado o disp~sto em seu 
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de junho de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO !'RESIDENTE 
N• 108, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973 e tendo em vista o que consta do pro
cess~ n? 006.517/90-0, resolve retificar o Ato 
do Presidente n~ 60, de 1990, para alterar 
o nome da Senhora NADIR SANTA MA
RIA DELVAUX DE MATOS para NADIR 
SILVA DE SANTA MARIA, contratada, 
sob o regime jurídico da Consolidação d!ls 
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, para o-emprego de 
Assessor Técnico, com o salário mensal equi· 
valente ao vencimento do cargo DAS-3, a 
partir de 10 de abril de 1990, com lotação 
e exercício no Gabinete do Líder do PTB, 
Senador Affonso Camargo. 

Senado Federal, 11 de junho de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Se
nado Federal. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS 

9~ Reunião, realizada 
em 30 de maio de 1990 

Às dez horas do dia trinta de maio de mil 
novecentos e noventa, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, 
sob a Presidência do Senhor Senador Severo 
Gomes, com a presença dos Senhores .. Sena
dores: José Fogaça, João Calmon, Aureo 
Mello, Jarbas Passarinho, Na.bor Júnior, 
Afonso Sancho, Mário Covas, Marcondcs 
Gadelha e Cid Sabóía, reúne-se a Comissão 
de Assuntos Econômicos. Deixam de campa· 
recer, por motivo justíficado, os Senhores Se· 
nadares: Ronaldo Aragão, Meira Filho, 
.Mansueto de Lavor, Mauro Benevides, Már· 
cio Lacerda, Aluízio Bezerra, Francisco Ro
lleffiberg, Ronan Tito, Edison Lobão, Odacir 
Soares, Jorge Bornhausen, Q_irceu Carneiro, 
Teotônio VileiiFl.Iho, José Richa, Olavo Pi
res, Carlos De'Carli, Roberto Campos, Moi· 
sés Abrão,Maurício Corrêa, Raimundo Lira 
e Jami! Haddad. O Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura 
da Ata da reunião anterior, que é dada por 
aprovada. A seguir, o Senhor Presidente con
fere a palavra ao Senhor Senador Áureo Me
no para que leia o seu parecer, favorável nos 
termos do PRS que apresenta_ao Ofício "S" 
n" 21/89, "Do Senhor Governador do Estado 
do Amazonas, solicitando seja alterada aRe
solução n" 17, de 1989, do Senado Federal". 
Não havendo quem queira discutir, o Senhor 
Presidente passa a palavra ao Senhor Senador 
Jarbas Passarinho, relator do Projeto d~ De· 
creto Legislativo n" 62189, ciue ''Homologa 
o ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão de papel-moeda, no 
exercício de 1986, no valor de até .. , Cz$ 
13.000.000.000,00 (tfeze bilhões de cruza
dos)", para que profira o seu parecer, favorá· 
vel. Não havendo quem queira debater, o 
Senhor Presidente franqueia novamente a pa
lavra ao Senhor Senador Jarbas Passarinho 
para que proceda à leitura do seu parecer, 

favorável ao Projeto Oe Decreto Le&islativo 
no 64/89, que "Homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional.que autorizou a emissão 
de papel-moeda, no exercfcio de 1986, no 
valor de Cz$ 55.000.000.000,00 (cinqüenta e 
cinco bilhões de cruzado!>), para atender às 
atividades produtivas do País e à circulação 
da riqueza naciohal". Não ~avendo quem 
queira discutir, o Senhor Prestdente concede 
a palavra ao Senhor Senador João Calmon, 
para que leia o seu parecer favorável nos ter
mos do PRS que apresenta ao Ofício "S" 
N'·' 18/90, "Do Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil, encaminhando ao Presi~ 
dente do Senado Federal, pedido formulado 
pelo Estado do Espírito Santo, no sentido 
de que seja autorizada àquele Estado a ~mis~ 
são e colocação no mercado, de Letras Fman· 
ceiras do Tesouro do Estado do Espírito San· 
to (LFTES), cujos recu.rsos, advindo~ de tal 
emissão, serão destmados ao grro d~ 
24.602.259 LFTES. Não havendo discussão, 
o Senhor Presidente passa a palavra ao Se· 
ohor Senador José Fogaça, para que profira 
o seu parecer, favorável nos termos do PRS 
q,ue apresenta ao Ofício "S" n~ 19/90, "Do 
Senhor Presidente do Banco Centrai doBra
sil, encaminhando ao Presidente do Senado 
Federal, pedido formulado pelo Estado do 
Rio Grande do Sul, no sentido de que seja 
autorizada àquele Estado a emissáo e coloca
ção no mercado de Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT
RS), cujos recursos, advindes de tal emissão, 
serão destinados ao giro de 107.862.370 LFT
RS". Colocada em discussão a matéria, faz 
uso da palavra o Senhor Senador Jarbas Pas· 
sarinho. Constatando a ausência de quorum 
regimental para proceder à votação das maté· 
rias discutidas e dos demais ítens da pauta, 
o Senhor Presidente declara encerrada a reug 
nião e comunica que a preseilte pauta ficará 
adiada para uma próxima reunião. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. -Senador Se-
vero Gomes, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 75• SESSÁO, EM 13 DE 
JUNHO DE 1990 

!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presiden
te da República 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nome indicado para função 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N' 135/90 (n' 468/90, na origem), re
ferente à escolha do Sr. Affonso Celso 
de Ouro-Preto, Ministro àe Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Reino: da Suécia. 

1.2.2- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do DF n' 37/90, de 

autoria do Senhor Maurício Corrêa, que 
autoriza o Poder Executivo do Distrito 
Federal a conceder isenção do imposto 
sobre operações relativas ã circulação de 
mercadorias na aquisição âe automóveis 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 68190, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que concede benefícios aos ex~integrantes 
do Batalhão de Suez e dá outras provi
dências. 

1.2.3 :__ Requerimentos 
-N~ 152190, de urgência para o Ofício 

n~ S/19/90, relativa à proposta para que 
seja aotorizado o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, a emitir e colocar 
no mercado, através de ofertas públicas, 
de Letras Financeiras do Tesouro âO EstaM 
do do Rio Grande do Sul (LFT- RS). 

SUMÁRIO 
- N~> 153/90, de urgência para o Projeto 

de Lei do Senado n\' 50190, que estabelece 
novas disposições penais e processuais pe~ 
nais para crimes de seqüestro e extorsão 
mediante seqüestro e dá outras providên
cias. 

- N~' 154/90, de autoria dÕ ·se.õ.adOr 
João Menezes, comunicando que se au
sentará de B.rasí1ia, no período de 18 a 
30 do corrente mês. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR MARCO MACIEL -

Comentários so.bre o texto "Visão da 
Educação na Perspectiva Cristã'', tema 
centraf da 28~ Assembléia Geral da Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil, rea
lizada es~~ ano em Itaici. 

SENADOR JOÁO CALMON -
Agradecimento_ aos Srs. Senadores pelas 
manifestações de carinho tributadas a S. 
EX' pelo seu trabalho em prol da educação 
e pelo recebimento do tltulo de Embai
xador da Unesco no Ano Internacional 
da Alfabetização. 

O SR. PRESIDENTE- Rejubilando
se com homenagens recebidas pelo Sena- · 
dor João Calmon. Esclarecimentos sobre 
nota de matutino desta Capital sobre pro
jeto em tramitação. que trata .do regime 
único -dos servidores, em obediência ao 
disposto no artigo 24 do Ato das Dispo
sições ConstitU.Ciôiiâ1s Transitórias. 

SENADOR JUTAHY MAGÀ
LHÃES, pela ordem - Opinião de S. 
EX' sobre a transformação em cargos em 
comissão dos empregos ~e Assessor Téc
nico e Secretário Parlamentar. 

SENAD.OR NELSON CARNEIRO 
.....:. SituaÇão dos fun.cionários convocados 

· pãrà tíãnSfei"~ncia imediata para Brasília. 

1..2.5 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n~ 

69/90-Complementar, de autoria do Sena· 
dor João Menezes, que dispõe sobre o 
sistema previdencíário privado a que se 
refere o art. 192, inciso II, da Constituição 
Federal. -

L2.6- Requerimento 
-N9 155/90, de au.toria do Senador 

Mário Maia, solicitando .licença para se 
afastar·dos trabalhos da Casa, no período 
de 18 a 30 do. corrente mês. 

1~2.7- Apreciação de matéria 
-Requerimento no 147/90, lido na ses· 

São de sexta·feira passada, de autoria do 
Senador Marco Maciel e outros Senado· 
res, de realização de sessão .esp_eciat para 
homenagear o jornalista Carlos Castello 
Branco, no transcurso de seu septuagé
simo aniversário. Aprovado. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Requerimento no 136, de 1990, de auto· 
ria do Senador Fernando Henrique Car· 
doso, solicitando nos termos regimentais, 
a transcriÇão, nos Anais do Senado Fede
ral do discurso pronunciado pelo Sr. Júlio 
Mesquita, DiretOr·Presidente do jornal O 
Estado de S. Paulo, no dia 23 de maio 
do corrente ano, passagem do "Dia da 
Indústria" e pelo recebimento da Meda
•lha do Mérito Industrial. Aprovado. 

Proposta de Emenda à Constítuição n~ 
3, de 1989, de autoria do Senador MarcO 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a. redação do inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. Votação adiada por falta 
de ·quorum qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 

4, de 1989, de autoria do Senador Leo-
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PASSOS PÓRTO 
Otretor·Ger•l do Sen•do f=eder•l 
AGA.C!El DA SILVA MAIA 
Otretor Execut•vo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
O.retor Adm1n1stratnto 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
O.r~or Industrial 
FLOAIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
OlrCtor AdJt.mto 

poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um § 69 ao art. so do A to 
das Disposições Constitucionais Transitó
rias. Votação adiada por falta de quorum 
qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
6, de 1989. de autoria do .Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigo ao texto consti
tucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada 
por falta de quorum qualificado. 

Propdsta de Emenda à Constituição na 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitófias 
da COnstituição Federal. Votação adia-da 
por falta de quorum qualificado. 

Projetei de Lei do Senado no 224, de 
1989-Complementar, de autoria do Sena
dor Cãrlos Chiarelli, que estabelece con
dições para a aposentadoria especial dos 
servidores públicos civis da União, Esta
dos, Municípios e do Distrito Federal, 
bem como dos trabal~adores regidos pela 
CLT, conforme o disposto, respectiva
mente, no § l" do art. 40 e do inciso II 
do art."202 da Constituiçâo Féderaf. APro
vado com emenda. À Comissá0-Dír6tora 
para redação firial.-

EXPEDIENTE 
CEOITIIO OIIÁF1CO 00 SEOIADO FEDEIUU. 

CMAIIIO DO COIIIGMSSO -QOIIAI. 
Jmpresso sob o1 responub•luück cN MeM do S.n~ F•der•l 

ASSINATURAS 

Semestral ......•••..•••••••••••. ············-·············---··· Cr$ 1.16,,88 

1.3.1 - Matérias apreCiadas após a Or
dem do Dia 

-oo- Requerimentos n"" 152 a 155190. li
dos no Expediente da presente ses~ão. 
Aprovados. 

1.3.2- Discursos após a Ordem-do Dia 
SENADOR JOÃO MENEZES- Co

mentários ao ~rojetO de Lei do Senado 
n~> 69, de 1990, que dispõe sobre o sistema 
previdenciário privado a que se refere 

o art. 192, inciso 11 da Constituição Fe
deral. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Encampamento da produção de açúcar e 
álcool â Secretaria de As_suntos Regio
nais. Artigo do jornalista Carlos Castello 
Branco sob título "Collor o mais forte 
para resistir". 

SENADOR FERNANDO HENRI
QUE CARDOSO _;-Aprovação, Pelo 
Senado Federal, de requerimento de sua 
autoria que autoriza a transcrição de dis
curso proferido pelo Sr. João Mesquita 
Filho. 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR· 
V ALHO - Recuo do Governo Federal 
em relação às demissões de professores 
e funcionários públicos das universidades. 

SENADOR ALM!R GABRIEL -
Assassinato de líderes sindicais e traba
lhadores rurais no Estado _do Pará. Polí
tica de pessoal do atual Governo. 

SENADOR AUREO MELLO - Ho
menagem de pesar pelo transcurso de um 
ano de falecimento do Senador Fábio Lu~ 
cena. 

SENADOR MÁRIO MAIA- Neces·
sidade de demarcação das terras destina· 
das a reservas ex.trativistas. 

SENADOR AFON"SD SANCHO ~
Resposta do Ministro Alceni Guerra, da 
Saúde, a notas divulgadas por conselhoo 
e associações médicas do País de desa
gravo âs ações que vem eXercitando no 
MinistériO. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
- Título de Doutor Honoris Causa da 
Universidade italiana de Bari concedido 
ao escritor Jorge AmadO.- -

1..3.3 -Comullicações da Presidência 
- Térniino dO pfazOColn apresentação 

de emendas aos Projetas de Lei do DF 
n.,.s2e~3/90. 

1.3.4 - Designação da Ordem dq, Dia 
da próxillla sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- OffiETORIA GERAL DO SENA· 

DO FEDERAL 
- Extratos de Termo de Ocupação. 

3- MESA DffiETORA 

4- LiDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

5- COMPOSfÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 75~ Sessão, em 13 de junho de 1990 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Cameiro, Alexandre Costa e Pompeu de Sousa 

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

Mário Maia - Alu(zio Bezerra - N abor 
Júnior- Carlos De'Carli- João Menezes 
- Almir Gã:OiieJ - Carlos Patrocínio -

João Castelo - Alexandre Costa - João 
Lo h o- Chagas Rodrigues- Afonso SariCho 
- Cid S.a.bóia de Carvalho - Mauro Bene
vides ~ Carlos Alberto - Lavoisier Maia 
-Marco Maciel - Ney Maranhão - Man-

sue1o de Lavor - João Lyra ---:- Ft:_a_ncisco 
Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy 
Magalhães - Rui Bacelar - João Calmon 
-Afonso Arino.s -Jamil Haddad- Nelson 
Carneiro - Rõnan Tito - Severo Gomes 
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- Mário Covas - Irapuan Costa Júnior -
Pompeu de SouSa -Mãurício Corréa -Mei
ra Filho- Roberto Campos - Mendes Ca
nale ·- Affonso Camar,go -Jorge Bornhau
sen- Alberto Hoffmann- José ~o'gaça. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 41 Srs. Senadores. Havendo núem
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos riossos 
trabalhos. 

O Sr. 1<.> Secretário pro-cederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDffiNTE 

MENSAGEM DO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a es
colha de nome indicado para função cujo pro
vimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• íJS, DE 1990 
(N' 468/90, na origem) 

Excelentíssimos Senhroes Membros do Se
nado Federal 

De conformidade com o artigo 52 (item 
IV) da Constituição, tenho a honra de subme
ter à aprovaçáo de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Affonso Cel
so de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Suécia, nos termos dos artigos 56 
e 58 do Regulamento do Pessoal do Serviço 
E"terior, baixado pelo Decreto n" 93.325 .. de 
1 de outubro de 1986, e de acordo com o 
Decreto 99.261, de 23 de maio de 1990. 

2. Os ffiéritos do Embaixador Affonso 
Celso de Ouro-Preeto, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, cmrstam da anexa informação_do Mi· 
nistério das Relações Exteriores. 

Brasília, 12 de junho d e1990. -Fernando 
Collor. 
INFORMAÇÃO 

Curriculum - Vitae: 
Embaixador AFFONSO CELSO DE OÚ· 
R O-PRETO 
Rio de Janeiro/RJ. 29 de julho de 1938. 
Filho de Carlos Celso_ de Ouro-Preto e 
Maria de Ouro-Preto. 
Instituto de Estudos Políticos de Paris-, 
1956/59. 
Curso de Preparação ã Carreii-a de DipÍo
mata, IRBr. 
U Curso de Treinamento e Aperfeíçoamerito 
para Chefes de Setores de Promoção Comer-
cial. · 
Escola Superior de Guerra, ESG. 
Curso de Altos Estudos, IRBr. 
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963. 
Segundo Secretário, merecimento, 1 de ja-
neiro de 1967. __ , .. 
Primeiro Secretário. menreciinento, 30 de 
março de 1973. -

Conselheiro, merecimento, 1 de maio de 
1976. 
Miltístro de SegUn"di Classe, merecimento, 
2:? -de janeiro de 1980, 
Ministro de Primeira Classe, merecimento 

. 15 de junho de 1988. ' 
A~si~t~nte ~o Chefe da Divisão da Europa 
Oriental, 1963. 
Auxiliar do Secretário-Adjunto para Assun· 
tos_ da Europa _orienta( e Ásia, 1969. 
Oficiai de Gãbinete do Ministro de Estado, 
1964/65. 
Assistente do Chefe da Di visão da Ásia e 
Oceania, 1973. 
Assistente do Chefe da Divisão da África, 
1974/76. 
Chefe da Divisão da África 11, 1979!83._ 
Chefe, substituto, do Departamento da Áfri· 
ca. 1983. 
Secretário de Relações com o Congresso, 
1987/90. 

Washington, Terceiro Seci-etário, 1966/67. 
Washington, Segundo Secretário._ 19_67}70. 
Chicago, Encarregado, .1969. 
Vie.na, Segundo Secretário, 1970/73. 
Bissau, Primeiro Secretário, 1973. 
Luanda, Encarregado de negócios, 1976. 
Genebra, Conselheiro, í977179. 
Genebra, Encarragado de Negócios, 1979. 
Cabo Verde, Encarregado de Negócios, 
1981. 

Bissau, Embaixador, 1983/86 
II Reunião do Parlamentar Latino-America
no, Lima 1965 (Observ-ador). 
"Nation_aJ_Foreign Trã.ôe _Cóuncil", Nova 
York, 1968 (observador). 
Conferêncvia Internacional Especial da ON
DI, Vien"-, 1971 (assessor). 
VI Sessão da Junta do Desenvolvimento da 
ONDI, Viena, 1972 (delegado). 
Conferência Diplomárica sobre Propriedade 
Industrial, Viena, 1973 (delegado). 
VIJI Sessão da Junta de Desenvolviemnto 
da ONDI. Viena. 1973 (delegado). 
Missão Especial para representar o GoYemo 
brasileiro nas exéquias solenes do Presidnete 
do Movimento Popular de Libertação de An
gora Doutor Antóniq Agostinho Neto, 1979 
(membro). 
Comissão Mista 13rasii-Guiné-BíssaU, 1979 
(membro). 
Comissão Mista Brasil-Cabo Verde, 1979 
(membro). 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
E"teriores à ~frica Austral, 1980. 
II Conferência para~ a Coordenação do De· 
senvolvimento da Africa Austral, Maputo, 
1980 (delegado). 
I Re.união da Comissão .Mista Permanente 
Brasil-Moçambique para a Coioperação Eco· 
ndmica, Técnica e Científica, Maputo, 1982 
(delegado). 
Conferência Técnica sobre a Institucionali
zação do Parlamento Latino-americano, Car
tagena:9e ~ndi?_~, 1987 (Chefe çlçú.lelegação.) 
Ordem de Rio Branco; Oficial, BrasiL 
Gra~oe Qfi_clal dq -~érito Aeronáutico, 
Grande Ofíçial do.Mérito Militar. 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz. Brasil. 

O Embaixador Affon-so Celso de Ouro
Preto se encontra nesta data no exercício de 
suas funções de Secretário de Relações com 
o Congresso. 
Secretaria de Estado das Relações Exterio
res, em de de 1990 . ....:... {Celina Ma
ria A.ssumpção do V alie Pereira). Chefe do 
Departamento do Serviço Exterior. -

(A Comissão de Relações Exteriores 
t:_f?efesa f.[a_c_io11:al.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
----Sobre a mesa, projetes de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO D~ETEII>lTDF N• 37, DE 1990 

Autoriza o Poder Executivo do Distrito 
Federal a conceder isenção do imposto 
sobre operações re_lativas_ ;l circul;tçâ9 de 
mercadorias na aquisição de ;tutomóvefs 
e dá outras providências. 

-o Senado Federal decreta: 

Art. 1" Fica o Poder Executivo do Dis
trito Federal autorizado a conceder isenção 
do imposto sobre opera.p.-'ies relativas ã circu· 
Jação de mercadorias ::-;- ICM, na aquisição 
de automóvei~ de passageiros de_ até 127 HP 
de potência bruta (SAE), quando isentos do 
Imposto sobre ~~odutos Industrializados -
IPI e adquiridos para uso na atividade de 
transporte autônomo de passageiros (táxis), 
por: __ _ ~-- · 

I --motoristas profissionais que, em 19 de 
feváeiro de 1990, exerciam, efetivamente, 

'em veículo próprio Ou de tei-ceiro, atividade 
de condutor autónomo de passageiros; 

II- motoristas profissfonais que, erri 19 
de fevereiro de 1990, fossem titulares de per
missão ou concessão para exploração da ativi· 
dade de condutor autónomo de passageiros 
e que se encontravam impedidos de exercê
las, em virtude de furto, roubo ou destruição 
de veiculo anteriormente utilizado na refe
rida atiVidade; 

III- cooperativã.s de trabalho permissio
náriaS: oU cOncessiOnái-iãS de transporte públi
co de passageiros, na categoria de aluguel 
(táxis). 

Parágrafo único. A autorização de que 
trata este artigo é extensiva ã aquisição de 
vefculos auto mores nacionais que: 
I- se destinarem ao uso de paraplégicos 

e de pessoas impossibilitadas de utilizar veí
culos comuns em razão de deficiências físicas; 
li- se destinarem ao transporte de cargas 

(caminhões e util_it~rios), quando adquiridos 
por transportadores autôrwmos de carga, pa
ra seu uso exclusivo na atividade profissional. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3·• 
contrá'rio. 

Revogam-se as disposições em 
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Justificação 

Originária da Medida Provisória n'' 135~ 
de 19 de fevereiro de 1990, que "concede 
isenção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados - IPI, na aquisição de automóveis 
de passageiros e dá outras providências", a 
Lei n~' 8.000, de 13 de março de 1990, com 
a mesma ementa, declarou isentas daquele 
tributo as compras de veículos destinados a 
táxi,-quando efetuadas por motoristas profis
sionais que, naquele dia de fevereiro, exer
ciam, efetivamente, em veículo próprio ou 
de terceiros, atividade de condutor autónomo 
de passageiros ou fossem titulares de permis
são ou concessão para exploração da referida 
ativídade, mas que se encontravam impedi
dos de exercê-la, em virtude de furto, roubo 
ou destruição do seu veículo. 

Isentou, também, as cooperativas de traba· 
lho permissionárias ou concessionárias de 
transporte público de passageiros, na catego
ria de aluguel (táxis), e estendeu o benefício 
fiscal às operações de aquisição de veículos 
automotores nacíonais que se destinarem ao 
uso de paraplégico e de pessoas impossibi
litadas de utilizar veículos comuns em razão 
de deficiências físicas ou se destinarem ao 
transporte de cargas (caminhões e utilitá
rios), quando adquiridos por transportadores 
autónomos de cargas, para seu uso exclusivo _ 
na atiVídade profissional.- · 

Inspirados na louvável iniciativa do Execu~-
tivo Federal, elaboramos a presente propo
sição, pautada nos mesmos requisitos, des
tarte voltados para a isenção do imposto so
bre operações relativas à circulação de merca
dorias - ICM, na jurisdição territorial do_ 
Distffio Federal. 

Trata-se, portanto, de medida legislativa 
que visa a instar o Executivo do Distrito Fe
deral no sentido de, complementando o bene
fício fiscal relativo ao IPI, já concedido no 
âmbito federal, isentar também do ICM 
aquelas operações definidas na mencionada 
Lei n~ 8.000/90. Caso o faça, valendo-se da 
autorização _contida no presente projeto de 
lei, o Governo do Distrfio Fedáal irá lavrar 
Ur.J. justo reconhecimento â laboriosa classes 
dos motoristas profissionais, além de propi
ciar merecida facilidade aos deficientes físicos 
na aquisição de seus veículos. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. -
Senador Maurício Corrêa. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.000 
DE 13 DE MARÇO DE 1990. 

Concede isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - lP~, na aqui
sição de automóveis de passageiros e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1'.> São isentos do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - IPI, os automó
veis de passageiros de até 127 HP de potência 
bruta (SAE), quando adquiridos para uso na 

atividade do transporte autónomo de passa
geiros (táxis), por: 

I -motoristas profissionais que, em 19 âe 
fevereiro de 1990, exerciam, efetivamente, 
em veículo próprio, atividacte de condutor 
autónomo de passageiros; 

11- motoristas profissionais que, em 19 
de fevereiro de 1990, fossem titulares de per
missão ou concessão para exploração da ativi
dade de condutor autónomo de passageiros 
e que se encontravam impedidos de exercê
las, em Virtude de furto, roubo ou destruição 
do veículo anteriormente utilizado na refe
rida atiVidade; 

III - cooperativas de trabalh-o permissio
nárias ou concessionárias de transporte públi
co de passageiros, na categoria de aluguel 
(táxis). 

§ 1" O Imposto sobre Produtos -Indus
trializados incidirá normalmente sobre quais
quer ace·ssóríos opcionais que não sejam 
equipamentos originais ~Q_veículo adquirido. 

§ 2~ -É assegurada a manute-nção do cré-
dito do Imposto sobre Produtos Industria
lizado- IPI, relativo às matérias-primas, aos 
produtos intermediários e ao material de em
balagem efetivamente utilizados na industria
lização dos produtos referidos nesta lei. 

§ _3\' Os estabelecimentos industriais ou 
os a eles equip8radcis cOncedÚão desconto, 
no preço-respectivo, em valor equivalente ao 
do ciédito referido no parágrafo anterior. 

Art. 2" A isenção de_ que tr_atl.! este artigo 
é extensiva aos motoristas profissionais que, 
em 19 de fevereiro_de 1990, exerciam, efetiva
mente, em veículos de terceiros, a atividade 
de condutor autrónomo de passageiros, desR 
de que destinem o veículo adquirido com 
isenção ao exercício da referida atividade. 

Art. 3~ O benefício fiscal, previsto nesta 
lei, somente poderá ser utilizado uma única 
vez, obedecidas as seguintes condições: 
I-para o condutores autónomos de pas

sageiros, na aquisição de um automóvel de 
passageiros; 

II -para as cooperativas de trabalho per
missionárias ou concessionárias de transporte 
público de passageiros na categoria de alu
guel (táxis}, na aquisição de um automóvel 
de passageiros para cada um de seus associa
dos, desde que estes não utilizem esta isenção 
como coridutores autónomos de passageiros; 

111- para os paraplégicos e pessoas porta
doras de deficiéncias físicas, observados os 
requisitos previstos nesta lei, na aquisição de 
um automóvel de passageiros. 

Parágrafo único. O direito à isenção con
cedida nesta lei será restabelecido se, nos pla
nos nela fixados, ocorrem casos de sinistro 
que importem na destruição completa dos 
veículos adquiridos com o benefício fiscal, 
bem como nos casos de furto ou roubo dos 
mesmos. 

1
A.rt. 4" São também isentos do Imposto 

so'bre Produtos Industrializados - IPI, os 
veículos automotores nacionais que:_ 
I- se destinàrem ao uso de paraplégicos 

e\de pessoas-imposSibilitadas de utilizar veí-

culos comuns em razão de deficiênciaS físicas, 
desde que satisfeitas_ as segUíntes condições: 

ã) tenham renda mensal familiar inferior 
a 30 (tríriia) vezes o-niãlor -valor de ref_erênci~ 
vi&:erlte do País. - - -

b) seu património familiar, a pfeÇos de 
mercado, não ultrapasse 10.000 (dez mil) ve
zes o Maior Valor de Referência vigente ·no 
Pafs; 
II- se destinarem ao transporte de cargas 

(caminhões e utilitá[ios), quando adquiridos 
por transportadores autónomos de cargas, 
para seu uso excJusivo na atividade profis
sional. 

§ 1 \' Os veículos adquiridos nos termos 
de inciso I deverão possuir adaptações e ca
racterísticas especiais, tais comO tiansmissáo 
automática e G.Qittroles manuais , que tornem 
sua utilização adequada aos paraplégicos e 
portad~Hes de deficiências físicas. -

§ 2" Para aplicação do disposto neste ar
tigo, o adquirente apresentará à Secretaria 
da Receita Federal- SRF, laudo de perícia 
média, fornecido pelo Departamento de 
Trânsito ou órgão equivalente, do Estado em 
que residir, no qual serão especifícadas as 
deficiênciaS fiSíCãs existentes a atestada a in
capacidade para dirigir automóveis comuns, 
bem como a habilitação para fazê-lo em veí~ 
Culos com adaptações especiais, üiscrimiria
das no laudo. 

Art. 5" A isenção prevista nesta lei será 
re_conhecida pela Secretaria da Receita -
SRF, que autorizará a aquisição de veículo 
no prazo rriáX:irilo de 15 (quinze) dias, a contar 
da data de entrada do pedido, efetuado pelo 
interessado, instruído com os seguintes ele~ 
mentos: 
I- para os condutores autónomos de pas

sageiros, declaração expedida pela entidade 
sindical representativa da categoria de condu
tores autónomos de passageiros, ou, na falta 
desta, por dUas -testemunhas que _exerçam 
efetivamente a atividade de condutor autó~ 
nomo de passageiros, devidamente qUalifi
cadas, na qual seja atestado o efetivo exer
cíCiO da atívidade necessária ao uso -da isen
ção; 
II- para os assodados às cooperativas de 

trabalho: . 
a) ato constitutivo da cooperativa e suas 

al.terações~ 
b) comprovação do efetivo exercíCio da 

atividade necessária para o uso da isenção,. 
através da declaração passada pela entidade 
sindical representativa da categoria de condu~ 
tor autónomo de passageiros, ou, na fã.lta 
desta, por duas testemunhas que exerçam. 
afetivamente, a atividade de condutor_ autó~ 
nome de passageiros, devidamente qualifi~ 
cadas; 

III- para os paraplégicos e pessoas porta~ 
doras de defeitos físicos: 

a) laudo expedido por Departamento de 
Trânsito ou órgão equivalente, nos lermos 
do § z~ do art. 4" desta lei; 

b) declaração firmada pelo próprio inte
ressado, reconhecendo que preenche as con
dições estabelecidas nesta lei, à qual juntará 
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comprovantes de renda e declarações de bens 
respectivos; 

IV- nos casos_de sinistro, r_oubo ou furto 
de veículos, nos termos do parágrafo único 
do art. 3" desta lei, a ocorrência policial res-
pectiva; · - · 

V- para os transportadores autónomos 
de carga: -

a) declaração passada pela entidade sindi
cal represen(ativa da categoria de transpor
tadores autónomos de carga ou, na falta des
ta, por duas testemunhas que exerçam, efeti
vamente, a atividade de transportador autô
nomo de cargas devidamente qualificadas 
atestando o efetivo exercício da atividade ne
cessária ao uso da isenção. 

Art. 6~ As aquisições dos veículos, desti
nadas aos fins previstos nesta lei, serão efe
tuadas mediante apresentação, às revende
doras dos mesmos, da respectiva aut~r:i_zaçáo 
expedida pela Secretaria da ReC.eita Federal 
-SRF. 

Parágrafo único. Os velculOs destinados 
ao uso de paraplégicos e pe~so~ portadoras 
de deficiências físícas poderá() ser adquiridos 
diretamente aos estabelecimentos fabrican· 
tes, a critério dos interessados. 

Art. 7'·' Considerar-se-á extinta a isen
ção, se ocorrer a inobservância de qu-alquer 
dos requisitos ou condições previstas nesta 
lei, bem como qualquer ato ou fato que im
portem na utilização dos veículos adquirido~ 
com isenção por pessoas que nãO exerçam 
efetivamente a atividade nela discriminada, 
ou o uso deles em atividades que não sejam 
o transporte autôinomo de passageiros, o 
que, sem prejuízo das ssanções penais cabí
veis e da exigéncia do tributo dispensado, 
monetariamente corrigido, acarretará: 
I- aos adquirentes ou alie6.antes dos veí

culos, solidariamente, as multas previstas na 
legislação do Imposto sobre Produtos Indus
trializados~ 

IJ- aos terceiros intervenientes, tais co
rno estabelecimentos industriais ou comer
ciais, entidades representativas da C'd.tegoria 
profissional e testemunhas, multa equivalen
te ao valor comercial do veículo atualizada 
monetariamente, a partir da data de sua saída 
do estabelecimento industrial ou do_ a ele 
equiparado, por índice que traduza a va:Iação 
real do poder aquisitivo da moeda nac1onal. 

§ 1" Aplicam-se as disposiçõ_es deste arti
go e seus incisos, aos veículos adquiridos com 
isenção. para uso de paraplégicos o~ p·e_ssoas 
portadoras de deficiências físiCas, e aos desti
nados ao transporte de cargas; 

§ 2" A Secretaria da Receita Federal ve
rificará periodicamente o cumpriment_o does
tabelecido nesta lei. 

Art. 8" A alienação do veículo, adquiri
do nos termos desta lei, antes de três anos 
de sua aquisição. a pessoas que não satísfa
çam às condições e aos requisitos estabele
cidos, acarretará o pagamento, pelo alienan
te, do tributo dispensado, monetariamente 
corrigido. 

Parágrafo único. A inobse_rvãncia do dis
posto neste artigo sujeita o alienante, ainda, 
ao pagamento de multa e juros moratórias 

previstos na legislação em vigor, para a hipó
tese de fraude ou falta de pagamento do im
posto devido. 

Art. 9" Aplica-as à isenção estabelecida 
nesta lei, no que couber, a legislação do Im
posto sobre Produtos Industrialízados. 

Earágrafo_ único. O Miní_stro da Fazenda 
baiXa!á as instruções necesSárias à operacio
nalização do contido nesta lei. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação e vigorará até 31 de dezem
bro de 1990. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(A Comissão do Distrito Federal -
decisO.o t'erminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 68, DE 1990 

Concede benefícios aos ex-integrantes 
do Batalhão de Suez e dá outras provi~ 
dê-ncias. 

_ O Congre5sO Nacional decreta: 
Art. lo Aos ex-integrantes do Bat~lhão 

de Suez que tenhamefetivamente participado 
das operações do corpo de paz da Organi· 
zação das Nações Unidas, em Suez, ficam 
assegurados os seguintes direitos: 
I- pensão especial correspondente à dei

xada por terceiro-sargento das Forças Arma· 
das, que poderá ser requerida no prazo de 
1 (um) ano, a contar da publicação desta lei; 
II- em caso de morte, pensão à viúva, 

companheira ou dependente de igual valor 
à percebida no mês anterior; 
III- assistência médico-hospitalar e edu

cacion-al extensiva a seus dependentes, em 
estabelecimentos militares, nos moldes asse
gurados aos militares da reserva remunerada; 
N- prioridade na aquisição da casa pró

pria, para os que não a possuam ou para 
suas viúvas ou companheiras. 

Art. 2? Seráo excluídos dos benefícios 
desta lei aqueles que percebam quaisquer 
rendimentos dos cofres públicos ou da previ
dência, asseguiildo o direito de opção pelo 
regime especial criado por esta lei. 

Art. 3o As despesas decorrentes da apli
cação desta lei serão incluídas no Orçamento 
da União, por decreto do Po_der Executivo. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, de_vendo o Poder EXecu
tivo regulamentá-Ia no prazo de 90 (noventa) 
dias. - --

Art. 5P Revogam-se as dispos{ções em 
contráriõ: 

Justificação 

A Constituição_Federal assegurou, nos 
seus A tos das Disposições Transitórias, bene
fícios· àqUeles gue participaram dos combates 
diretos contra o totalitarismo nazi-fascista, 
durante a Segunda Guerra Mundial, como 
reconhecimento da Nação à coragem e sacri
fício. 

Da mesma forma, contempla a mesma 
Constituição os seringueiros, denomiriados 
"SOldadOs da borracha'', recrutados em 1943, 

para trabalharem na produção da borracha, 
contribuindo para o esforço de guerra, e que 
hoje fazem jus a aposentadoria mensal no 
valor de 2 (dois) salários mínimos. 

Seguindo essa mesma linha de conduta, es~ 
tamos propondo a concessão de benefíciOs 
especiais também aos ex-integrantes do Bata· 
lhão de Suez, que igualmente merecem ore· 
conhecimento da Pátría pelos serviços presta
dos à paz mundial. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. -
Senador Maurício Corrêa. 

(A Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional - decisão termina
iívã~) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Os projetos de lei serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
~ Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguirites 

REQUERIMENTO N• 152, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos dÕ art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
o Ofício n? S/19, de 1990, relativo à. proposta 
para que seja autorizado o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a emitir e colocar 
no mercado, através de ofertas públicas, de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul (LFT- RS). 

Sa1a das Sessões, 13 de junho de 1990.
Fernando Henrique Cardoso - José Fogaça 
- Odacir Soares-- Mário Maia. 

REQUERIMENTO N• 153, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei do Senado nu 50, de !990. 

Sala das Sessões, 13. de junho de 1990. -
Odacir Soares - José Fogaça - Femando 
Henrique Cardoso - Mário Maia - Jamil 
Haddad. 

O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Os requerimentos lidos serão votados apóS 
a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 154, DE 1990 

Nos termos do art. 43, II, do Regimento 
Interno e para os efeitos do disposto no inciso 
II do art. 56 da Constituição Federal, comu·
nico que me ausentarei de Brasma no período 
de 18 a 30 do corrente, a fim de organizar 
e presidir a Convenção Regional do Partido 
Democrata Cristão, no Estado do_ Pará. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. -
Senador João Menezes. 

O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O requerimento será votado após a Ordem 
do Dia, nos termps regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Há oradores inscritos. 
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Concedo a p'alavra ao nobre Senador Mau-
ro Borges. (Pausa.)~- -

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mar

co Maciel. 

O SR. MAltCO MACIEL(PFL- PE. Pro· 
nuncia o seguirité discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, a Igreja, Mãe e Mestra 
- para nós católicos - não existe para si 
mesma. Ela está a serviço do projeto de 
Deus. Ela faz do Reino de Deus o centro 
de sua vida e da sua missão evangélica e, 
portanto, educadora. 

A compreensão última que a Igreja tem 
de sua açáo educadora decorre da autocom
preensão que ela tem de seu mistério e de 
sua missão de ser sacramento, instrumento 
e sinal do Reino. 

O Reino, para a Igreja, é o horizonte últi· 
mo da ação educadora cristã. 

Por este motivo, desejo, nesta tarde, fazer 
alguns comentários sobre o texto "Visão da 
Educação na Perspectiva Cristã", componen
te do Documento "Educação: Exigências 
Cristas". ES-te foi 0 teniã central da 28• As
sembléia Geral da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, realizada este ano em Itaici, 
sob a presidência ·de Dom Paulo de Andrade 
Ponte, que estava respondendo pela função 
em face do acidente que sofreu Dom Luciano 
Mendes de Almeida. 

Estudando mais uma vez os desafios pasto
rais da realidade brasileira, a Educação foi 
o assunto que, na última reunião da CNBB, 
exigiu profunda e eSpecial atenção dos prela
dos brasileiros. 

Ressalte-se que, em toda a sua longa histó· 
ria, a Igreja sempre deu grande relevân~ia 
à Educação, embora a Cãmpanha da Frater
nidade, anualmente realizada pela Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil, desde 
1965, somente em 1982 tenha abordado este 
tema de tanta importância para a Nação bra
sileira. 

Tradicionalmente, a açáo educativa tem si
do um campo privilegiado do trabalho da 
Igreja no Brasil, pode-se dizer que, em nossa 
Pátria, a Educação nasceu à sombra da Igreja 
Católica, tal a grandeza do trabalho da instí· 
tuição na abertura dos nossos primeiros colé· 
gios, seminários e escolas, por intermédio de 
congregações de renomados educadores, co
mo us jesuítas e os franciscanos, entre outros. 

Os colégios católicos foram, e em parte 
ainda o são, famosos nu Brasil, pela quali
dade de ensino, pela seriedade da disciplina 
e pelo cuidado na formação moral e religiosa 
da juventude. 

Entretanto, dentro do espírito da missão 
evangelizadora da Igreja, nos últimos anos, 
um vasto e sério questionamento tomou con
ta dos religiosos dedicados ao enSino e à edu
cação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, extrema
mente oportuna foi, pois, a retomada da Edu
cação como tema preferencial da 28~ Assem
bléia da CNBB em 1990. 

O momento é decisivo, pois estamos diante 
de enormes desafios que nos convocam a ata-

Cá-los pela ed-ucação, que será, estou certo, 
a grande saída para dar a toda sociedade a 
consciência de cidadania e criar condições pa
ra um projeto_ ôe transformação das nossas 
estruturas sociais, marcadas por enormes de-
sigualdades. _ _ - . -

0_ ~-~-ctl~en~o da CNBB, produzido sob 
a coo-rdenação de Dom Serafim Fernandes, 
Arcebispo de Belo Horizonte, é um docu
mento de fôlego: denso, profundo, maduro, 
realista e solidário. 

Atiando-se às angústias do povo, diante 
de um tão sombrio panorama educacional, 
levanta a Igreja um grito de alerta para toda 
a sociedade brasileira. . 

E o que é mais iniportant:e, propõe uma 
revisão de métodos,_ conteúdos e relações, 
tanto na prática educativa quanto na ação 
pastoral. · 

Trata-se de lJ_m_ do~ __ mais abrangentes estu
dos já apresentados pela Conferência Nacio
nal dos Bispos do- Brasil, pois aborda, em 
sua metodologia, desde a educação escolar 
como um direito de todos, incluindo a capaci
tação necessária para o exercício de uma pro
fissão, até as práticas informais educativas, 
os movimentos populares e a educação para 
a vida poUtica e a cidadania. 

Apresenta o referido documento um diag
nóstico realista da situação educacional brasi
leira, comprovando os altos percentuais de 
analfabetis~_!_ os milhões de crianças não 
atendidas pefii pré-escola e sem acesso ao 
ensino fundamental, acrescidos dos outros 
milhões que não ingressani no ensino médio 
e sequer ultrapassam o limiar dos bancos uni
versitários. 

Analisa a educação, a cultura e a dicotomia 
na coexisténcia de dois universos culturais, 
o das minorias, regado pelas sofisticadas sis
tematizações científico-tecnológicas, nem 
sempre imunes à dominação económico-so· 
cial, e o das maiorias, condicionado pela tele
visão e pela mídia, onde a variedade assiste
mática de imagens e emoções possibilita tanto 
a massificação quanto a manipulação ideo
lógica. 

Elege o documento da CNBB como pontos 
principais pelos quais deva a Igreja propug
nar, os seguintes: 

"i.ri-&e garantir para todos os brasilei
ros - crianças, jovens e adultos - o 
acesso a Uííla educação de qualidade. É 
urh díreíto- e uma condição para o exer
cício da cidadania e para a consolidação 
do processo democrático. 

Urge recordar que o Estado deve cum
prir sua obrigação de oferecer e garantir 
oportunidades educacionais a todos. Ca-

- be_à,socied_ad_e civil exigir que o Estado 
apilque rigorosamente os recursos e os 
meios necessários para isso, conforme 
o previsto- lia Constituição (arts. 212 e 
213). Qu_e_tais recursos sejam usadOs não 
só na escola como também- nos serviços 
formais e informais diretamente volta
dos para o atendimento das necessidades 
da educação popular, da educação de 
trabalhadores, de analfabetos, de grupos 

caracteristicamente marginalizados, co
mo menores de rua, jovens drogados e 
outros. · __ __ _ -__ _ 

É particularmente importante defen· 
der sejanl mais numei-osas e de melhor 
qualidade as escolas mantidas direta~ 
mente pelo Poder Público -em especial 
creches, pré-escolas e escolas de lo e 21 
graus-, pois serão elas que irão atender 
à maioria da população e tém sido rele
gadas ao abandono, desprestigiadas e, 
em muitos lugares, sujeitas a deploráveis 
interferências- políticas. 

As escolas comunitárias, confessionais 
e filantrópicas, constitucionalmente re
Conhecidas, têm direito aos recursos pU· 
blicos, assegurada sua correta aplicação 
e-a adequada qualidade dos serviços es
colares. As de ensino fundamental de
veDl_ ser financiadas pelo Poder Público, 
para que possãm ser gratuitas. Estas são 
condições para que as famnias, que já 
pagam impostos, e os próprios jovens 
possam ter garantido o direito de eleger 
o _tipo de edu_caçãõ de sua livre escolhã.. 
Para milhares de escolas e instituições 
da Igreja Católica, esta é também uma 
condição para que possam abrir~se aos 
alunos pobres, hoje parcialmente delas 
excluídos. As várias instâncias da igrejã: 
e da sociedade devem mobilizar-se para 
que isso aconteça. 

É preciso - diz ainda o documento 
da CNBB - promover a revalorização 
do educador,- como pessoa e como pro
fissional. Isso passa necessariamente por 
uma ~emuneração condigna, justa e pon· 
tua!, bem como por uma melhor prepa
ração profissional. Neste sentido, torna
se urgente o apoio aos cursos de magis
tério de 2~ grau e escolas superiores de 
formação de_ professores. Pru isso mes
mo, a Igreja, sem descurar outras áreas, 
procurará dar atenção especiãl a tais cur
sos. No entanto, a _revalorização do pro· 
fissional da educação dependerá, em 
grande parte, .de seu esforço pessoal e 
de uma participação mais consciente e 
organizada da categoria em todos os as· 
suntos de seu interesse e responsabili
dade. 

É indispensável criar meios alterna
tivos de educação para jovens e adultos 
do campo e das periferias uibanaS que 

-não tiveram oportunidade de completar 
regularmente a escolaridade mínima exi-
-gida em lei. Igualmente, é mister ofere· 
cer educação adequada aos povos indíge
nas, respeitadas suas _características cul
turais. 

-Cumpre lembrar que a escola, den· 
tro de ~eus objetivos específicos, não po
de abd1car do seu papel na formação pa
ra os valores fundamentais. Seja, pois, 
garantido o ensino religioso, de acordo 
com~ Constituição (art. 210, § J9), em 
respetto à opção religiosa dos pais e dos 
alunos e sem discriminação de seus pro· 
fessores. 
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É preciso que os .l\1embros _·do' Con
gresso Nacional, 'aos Q.uais dirigí{Ti9s in
sistente apelo, acompanhados pela vigi
lante presença _das enticjades represen
tativas da sociedade, agilizem a elabo
ração e aprovação da nova Lei de Dire
trizes e Bases da Educação Nacional, 
que corresponda às aspirações aquf ex
postas, e respeite a cultura_ e a índole 
religiosa do povo brasileiro." 

O Sr. João Calmon- Permite-me V. E XI' 
um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Sena
dor João Calmon, Presidente da Comissão 
de Educação do Senado, ouço, com limito 
prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Mar
co Maciel, desejo felicitá-lo pelo seu ma8:ní
fico discurso desta tarde ... 

O SR. MARCO MACIEL - Muito obri
gado a V. Ex• 

O Sr. _João CaJmon - ... em que exalta 
a at1:1ação da Igreja Católica Apostólica Ro
maha, que tem sido de uma dedicação inexce
dível e permanente na área da Educação. As 
conc1usões da 28' Assembléía Geral da 
CNBB, que se realizou em Itaíci, São Pa!JIO, 
entre 25 de abril e 4 de maio último, além 
da<i,uelas a que V, Ex• já se referiu, destacam, 
a certa altura: "Motivados pela realização do 
Ano Internacional da Alfabetização, Unes
co, 1990, e atendendo à conclamação que 
neste sentido nos veio do Santo Padre João 
Paulo li, queremos empenhar as forças da 
Igreja numa ação renovada em prol de um 
programa de: alfabetização conscientizadora 
em nOsso País". Portanto, as diretrizes da 
Igreja Católica, não apenas no Brasil como 
no Mundo inteiro, são no sentido de_ apoiar 
integralmente essa feliz iniciativa da Organi
zação das Nações Unidas, através de sua enti· 
dadé que se dedica a problemas de Educação 
e de Cultura, a Unesco. A cop.tribuição da 
Igreja Católica Apostólica Romana tem sido 
de importância fundamental na História des
te País. O primeiro golpe que a Educação 
brasileira sofreu, devemos sempre recordar, 
partiu do Marquês de Pombal, quando proi
biu que os jesuítas continuassem a ensinar. 
E, até hoje, a Educação está relegada a plano 
secundário, porque há uma minoria, numeri
camente insignificante, mas politicãmente 
muito poderosa, que tem como meta não edu

, povo, porque-povo educado é povo conscien
: te, que sabe lutar por suas reivindicações c 
'torná-las vitoriosas. O seu apoio à inicia-t1V3 
'tão feliz da CNBB inspira-me estas palavras 
repassadas de gratidão pelo seu pronuncia
mento, na manhã de hoje, na Comissão de 
Educação do Senado, quando_ V. EX~' e nume
rosos colegas presentes referiram-se à desig· 
nação deste humilde batalhador da causa da 
educação para... · - · 

O SR. MARCO MACIEL- Não apoiado! 

O Sr. João Calmon- ·-·-· ser o Embaixador 
Honorário da Unesco-no Brasil no "Ano ln-

teraaciOnaJ -dã Alf<it)etização". MUito obri
gado a V.- Ex• 

O SR. MARCO MACIEL- Senador João 
Calmon, gostaria de iniciar o comentário ao 
apãite de V. Ex•, como sempre rico e denso, 
fazendo, mais uniá vez, aqui, reconhecimen· 
to, desta feita no Plenário, _repito_,_ ·como já 
anteriormente tive Ôporturlidade de faze-lo 
na Comissão de Educação, sobre a decisão 
da Unesco, a meu ver extremamente lúcida 
e-acertada, de considerar V. Ex' Embaixador 
Honorário da Unesco junto ao Brasil, no mo
inéntó ein "itue·-c:om.emorainos, em tgdo o 
Mundo, o "Ano Internacional_dii_A.It"dbeti
zação." V . .EXii <f0-gr3nde Paladino da Educa
çãO no Brasil e seu trabalho, agora, e pela 
decisão da Unesco isto ficou muito claro, ex
trapola as fronteiras nacionais._E e muito 
bom- não apenas para aqueles que são seus 
amigos e seus ãdmiradores,_ como é o meu 
caso - para ·o--senado Federal. Esta Casa, 
de alguma forma, ficou enriquecida, engran
decida --não podemos deixar de dizê-lo -
com essa decisão da Unesco. A Unesco é 
uma Instituição reputada e acatada interna
cionalmente, dedicada basicamente ao de
senvolvimento da Educação e -da Cultura e, 
agora, da Ciência e da Tecnologia. A decisão 
da Unesco_ de fazer V. Ex• seu Embaixador 
Honorário junto ao Gov-erno brasileiro, du~ 
rante o período do "Ano Internacional da 
Alfabetização", demonstr<.~, a nível interna
cional, o reconhecimento do trabalho que V. 
Er promove em favor da Educação; de modo 
especial em nosso País. 

Ficamos todos nós muíto felizes por ver, 
naturalmente, o S_enado, de alguma forma 
homenageado, por ter sido um dos seus mem
bros escolhidos, nesta hora tão importante 
para a Educa~ão brasileira. Embaixador Ho
norário ]unto ao nosso Governo. 

Por isso, eu gostaria de dizer quanto me 
agrada ouvir as palavras de V. Ex• em apoio 
ao meu- pronunciamento e ciue, -de fato, a 
Igreja tem papel relevantíssimo a cumprir 
no processo educacional brasileiro, sobretu
do no momento por que passa a Nação brasi
leira. 

Não tenho dúvida em afirmar que vamos 
fazer, agora, uma grande inflexão -de rumo, 
no sentido de priorizar os investimentos na 
área social e falar em investimentos na área 
social é falar, basicamente, em Educação, 
porque não consigo ver exercício d~ cidada
nia, exercíciO conse-quente da cidadania sem 
educação e não consigo ver um projeto con
sistente, articulado e com justo desenvolvi
mento sem ênfase à Educação; sobretudo 
agora que o Mundo vive -uina grande _revolu
ção científica e tecnológica. Isso vai exigir 
de todos nós que, cada vez mais, consignemos 
mais recursos para a Educação, que a COnsi
deremos não apenas uma prioridade verbal, 
uma prioridade: gráfica, mas uma prioridade 
real. Por isso, quero agradecer a contribuição 
que V. Ex~ traz_ao meu discurso. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

o·sa:MARCO' MACIEt.:..... OuçO; com 
muita satisfação, o nobre Líder do PMDB, 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador 
Marco Maciel, eu não deixaria fugir esta 
oportunidade do pronunciamento de V. EX'" 
na tarde de hoje para também render minha 
homenagem de profunda admiração a João 
de Medeiros Calmon, este Senador extraor· 
dinário que se tem dedicado de corpo e alma 
à causa. da Educação em nosso País. Desde 
o exercício do meu primeiro-mandato senato· 
riã.l, e mesmo antes, já havia identificado em 
João- Calmon aquele batalhador decidido em 
favor do desenvolvimento educacional do 
nosso Pais, Posteriormente, no nosso conví
vio nesta Casa, no Congresso Nacional, nas 
suas Comissões.Mistas e nas suas Comiss_õe-s 
Permanentes, João Calmon desponta com 
aquela preocupação primordial de toda a sua 
profícua atuação comó representante do Esk 
pirfto Santo nesta Cas_a __ J;.egislativa. No mo_
niento em que a Unesco o escolhe para Em
baixador Honorário nO "Ano Internacional 
da Educação", desejo, em nome da nossa 
Bancada, que tem a honra de possuir em seus 
quadros o Senador João Calmon, expressar 
a nossa irilensa alegria por ver um dos Com
panheiros mais distinguidos ser favorecido 
com tal honraria. Evidencia acima de tudo, 
a projeção internacional do seu nome e da 
sua luta em favor da Educação do País. 

O SR. MARCO MACIEL - Meu caro Se· 
nador Mauro Benevides, Líder do PMDB, 
eu gostaria de- secundar as palavras de V. 
Ex• · 

Ainda hoje, pela manhã, como tive oportu
nidade de recordar, durante a reunião da Co· 
missão de Educação, a decisão da Unesco 
repercutiu fntensamente, e todos os integran
tes da Comissão de Educação que ati estavam 
fizeram quest3o dC: salientar o fato. Posso 
dizer que foram manifestações de todos os 
presentes. E, de alguma forma, essa manifes
tação perpassa para o Plenário do Senado, 
no momento em que V. Ex:!- ajunta também 
a sua voz e traz, conseqüentemente, mais um 
depoimento extremamente valioso de reco
nhecimento do trabalho do Senador João 
Calmon. Reconhecimento -friso mais uma 
vez- que, de alguma forma, é o reconhe· 
cimento ao trabalho que S. Ex~ desenvolve 
no Senado. 

A decisão da Unesco, então, não deixa de 
ser algo positivo para o Senado, que mostra 
que esta Casa está atenta ã questão educa
cional brasileira, que, ao meu ver, é a questão 
educacional brasileira, que, ao meu ver é a 
questão n~ 1 do País hoje. 

Sem educação, podemos repetir aquilo que 
já foi dito no passado: não há salvação. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço, com 
pra.zer, o nobre Senador Pompeu de Sousa, 

O Sr. Pompeu de Sousa -.Nobre Senador 
Marco Maciel, eu não poderia deixar de vir 
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apanear V. Ex~, pegando uma pequena caro
na no seu discurso. Vivo aprisiOnadO naquela 
cadeira da Mesa Diretora e, por isso mesmo, 
estou impossibilitado de pertencer à Comis
são de Educação, para homenagear João CaJ
mon - tiro até o tftulõ de Senador -; essa 
figura que, como homem público, projetou 
a sua vida, safda da imprensa, de onde tam
bém venho, companheiros que somos da mes
ma origem, e até quase da 01esma idade, sen
do S. Ex• ligeiramente mais moço do que 
eu. Temos l.).ma biografia bastante parecida, 
de vez que somos das áreas de Comunicação 
Social e Educação. Não poderia deixar de 
trazer a minha pequena homenagem a João 
Calmou, que, mais do que encanecido, está 
encalvecido na luta pela Educação neste País, 
ao lado das outras lutas que S. Ex!' tem sustenw 
tado pela coisa pública, pela causa pública, 
da.:. quais a causa maior é a Educação. Como ~ 
diz muito bem V. Ex•, sem Educação um 
povo não se liberta. E não havendo progresso 
na Cíêricia e na Tecnologia, que nascem da 
Educação, não há nem soberania nã.cional. 
Muito obrigado pela concessão do aparte, n_Ow 
bre Senador, 

O SR. MARCO MACIEL - Agradeço o 
aparte, meu caro Senador Pompeu de Sousa, 
e registro, mais uma vez~ a -manifestação de 
V. Ex• com relação à dedsão da U nesco de 
fazer do Senador João Calmon Embaixador 
Honorário no Brasil, no "Ano Internacional 
da Alfabetização", "Ano" que devemos des
tinar ã reflexão, um pouco mais, sobre a causa 
da Educação brasileira, sobretudo quando sa
bemos que, de acordo com estatísticas, ainda 
é muitO elevado o número de analfabetos no 
BrasiL Não somente aqueles analfabetos que 
não sabem ler e es.crever, como também 
aqueles_ - como salienta, sempre com pro· 
priedade, o Senador João Calmon- que sáo 
"analfabetos funcionais que, embora, às ve
zes, saibam ler e escrever, náo estão mais 
habilitados a participar de uma sociedade mo· 
derna, de uma sociedade complexa, de um?_ 
sociedade sofisticada, -gfã.ças ao in~_emento 
da Ciência e da-Tecnologia, que marcam o 
Mundo neste final de milênio. 

Portanto, _quero agradecer a V, Ex• o seu 
aparte. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Com prazer, 
ouço V. Ex' 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Marco 
Maciel, vejo que V, Ex· está falando em no
me, pratic~unetJte, de todos os Senadores; te_,c 
nho certeza de que, se todos estivessem aqui 
preSentes, dariam a V. Ex" o direito de falar 
em nosso nome, nesta homenagem ao Sena
dor João Calmon. Desde-que aqui cheguei. 
acostumei~me a vê-lo sempre lutando pela 
boa causa da Educação. Tive oportunidade 
de ser relator de uma das suas emendas ll 
Collstituiçâo que Vis-ava ã.lullentcir-o perCen
tual de aplicação de recursos federais para 
a área de Educação, e_, nessa oportunidade, 
vi as chances de poder homenageá-lo pela 

luta de toda a sua vida. Por isto, nesta hora, 
não podia deixar de manifestar- também a 
minha solidari~dade a V._ ~X" pelo pronuncia
me-nto que faz, e, principalmente, meu rego
zijo peio rec_Qnh~~imentÇ> de um o_rganismo 
internacional com relação ao trabalho, execu
tado por um Senador brasileiro, e.m prol da 
Educação do nosso País. 

O Sli. J0ARCO MA C fEL- Muito obriga
do, nobre Senador Jutahy Magalhães. Açow 
lho e incorporo ao meu discurso o aparte 
de V. Ex', e,_ de modo especial, naquele ponto 
em que exalta a escolha por parte da UneficO, 
dO Senador JoãoCalmon, para ser o seu Em
baixador Honorário junto ao Governo brasi
leiro. 

O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço, agora, 
com satisfação, o Senador Maurício Corrêa. 

O Sr-. Maurício Corrêa - Senador Marco 
Maciel, V. Ex· preMa, na verdade, em nome 
do Sena4_o, justa homenagem a esta figura 
que honra o Senado da República, o Senador 
João Calmou. Já se falou, aqui, a. respeito 
de sua preocupação com a Educação, e sabe
mos o quanto devemos a S. Ex• a pertinácia, 
a coragem, a bravura coin que sempre se ba
teu em torno desse angustíante teina. Sabe· 
mos que as nações mais avançadas sempre 
dedicaram especial carinho à questão da Edu
cação, de sorte que eu também não poderia 
deixar ac associar-me a esta homenagem que 
V. EX" presta ao Companheiro João Calmon, 
dizendo que é, sem .dúvida alguma, um tribu
to que se presta a alguém que merece, pelo 
seu passado, pela luta do presente, segura· 
mente_ por tudo que tem para oferecer, como 
contribuição de sua inteügência ao_ aperfei
çoatnen!_o da Cultura Brasileira. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obriga· 
do, Senador Maurício Corréa. Tanto V. Er 
quanto o Senador Jutahy Magalhães salien· 
taram um dado muito importante nesta ho· 
menagem que o Senador João Calmon acaba 
de receber por parte da Unesco, ao fazer 
S. Ex' Embaixador Honorá.rio. Convém, por 
oportuno, lembrar a luta do_ Senador João 
Calmon para aprovar a chamada "Emenda 
Calmon", Graças à sua pertinácia, a sua de-_ 
terminação- e não acredito que nada possa 
ser feito sem determinação,. sem dedicação 
-.-o Senador João Calmon logrou aprovar 
uma emenda constitucional que determina 
um percentual mínimo de recursos para a cau
sa da Edu_cação. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permitewme V. 
Ex· um aparte? -

O SR. MARCO MACIEL - Ouço, com 
sati:;fação. o aparte do Senador Chaga:-. Ro
drigues. Líder do PSDB nesta Casa. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
Marco Madel, V. Ex", hoje, como sempre, 
trata de assunto da maior importância. Hoje 
exam(ua problemas relacionados com a Edu
c~ção. tema fundamental tamb~m para o nos-

so País. No seu discurso, V. Ex~ ressalta a 
justa homenagem prestada pela Unesco a es
te- eminen_te homem público, que tem lutado, 
sobretudo, em favor da causa da educação. 
Receba, pois, V. Ex' as nossas congratulações 
e nos permita participar desta justa homena· 
gema este eminente homem público, grande 
jornalista, grande Sen~dor, que é o nosso, 
Colega João Calmon. E uma honrosa home
nagem que enche de júbilo a todos nós, brasi
leiros, que acompanhamos de perto o traba
lho de S. Ex• e procuramos secUndá-lo porque. 
da maior importância para o desenvolvimen· 
to cultural e educacional de nosso País. Aqui 
levo a V. Ex• a solidariedade, o apoio, o júbi
lo da Bancada do PSDB. Estou certo de que 
V, Ex•, nesta hora, tem o apoio de todo o 
Senado, pois todos nó.s nos regozijamos com 
esta merecida homenageqt prestada ao emi
nente homem público, o nosso Senador João 
Calmon. 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Se
nador Chagas Rodrigues, o aparte de V. Ex• 
traz, com a sua palavra também, a manifes~ 
tação de seu Partido, o Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB. Conseqüente
mente, é um aparte que tem, a meu ver, uma 
dupla significação. Não é ap.enas a palavra 
de V. Ex·, eminente homem público, com 
uma larga folha de serviços prestados ao Pais, 
como também a palavra do seu Partido, que 
certamente demonstra com isso quão acer
tada foi a decisão da Unesco em considerar 
o Senador João Calmon seu Embaixador Ho
norário, fazendo com que, por esta forma, 
também se faça luz sobre a importância da 
Educação para a nossa Pãtria e se fãÇa luz, 
de alguina forma, sobre a necessidade de se 
dar, cada vez mais, uma importância maior 
a esta, grande causa. 

O Sr. Mário Maia - Permite-me V, Ex• 
um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Concedo o 
'aparte a V, Ex\ Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Marca 
Maciel, hoJe, pela manhã, na Comissão de 
Educação, ·abordamos assunto semelhante, 
tratando da problemática brasileira. Nessa 
ocasião, os presentes referiram-se todos ao 
fato de o nosso Colega e Companheiro Sena
dor João Calmon ter sido designado Embai
xador Honorário da Unesco neste '~Ano In
ternacionaLda Alfabetização". Na Comissão 
de Educação, V. E r, outros companheiros 
e o próprio Senador João Calmon, que presi
dia a reuniãp, enfatizando essa preocupação 
da Unesco ~m_e_stabelecer o "Ano Interna
ciQnaJ da Albetização", sugeriram que oBra
sil adorasse a "Década Brasileira da Alfabeti
zação", para destacar bem a importância des
te momento. Lá, manifestei, em meu nome 
pessOal e em nome do PDT. o regozíjo, a 
alegria por ver o nobre Senador João Calmon 
distinguido com essa honraria, Afirmei na 
Comissão, e quero re?firmá-lo_ aqui, pa"ra que 
fique registrado nos Anais do Senado da Re· 
pública, nos sentimos todos distinguidos na 
pessoa do velho batalhador pela Educação 
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brasileira, João Calmon, no momento em que 
recebe tão alta honraria por parte da Unesco. 
V. EX', agora, de maneira sábia, analisando 
() documento da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, nos deu a oportunidade de 
não só estarmos de acordo com o pensamento 
da Igreja Católica nas suas preocupações com 
a Educação brasileira, como também de pres
tar esta homenagem muito merecida a João 
Calmon. 

O SR. MARCO MACIEL--' Caro Senador 
Mário Maia, V. Ex~, com o seu aparte, trouxe 
duas contribuições ao discurso que pronuncio 
nesta tarde. 

Em primeiro lugar, V. EX" recordou, com 
muita propriedade, uma decisão da Comissão. 
de Educação~ por proposta do Senador João 
Calmon, adotada na manhã de hoje, com res· 
peito a considerarmos - e neste sentido fa
zendo as gestões que sejaffi necessárias a dé
cada de 90 como a "Década Nacional da Alfa
betização. Acredito que esta foi unia âeciSao 
importante, porque ajudará a fazer com que 
se fixe cada vez mais, em nosso Pafs, a cons
ciência da importância da Educação. Não 
acredito que uma sociedade possa enfrentar 
e resolver um problema sem que:- haja previa· 
mente uma consciência sobre a sua impor
tãncia, sobre a sua significação. Parece-me 
que no Brasil, infelizmente ainda, não há, 
de forma muito clara, essa consciência sobre 
a importância da Educação, porque, se hou
vesse, outra já seria, certamente, a postura 
do Governo, outra seria, certamente, a -con
duta das instituições govemainentais cãm re
lação a esta questão. 

Tenho a impressão de que essa decisão da 
Comissão de Educação é muito boa, porque 
vai permitir que nós, aqui, no Senado e no 
Congresso, consigamos dar também a nossa 
contribuição para que se forge essa consciên
cia, essa tomada de posição em relação à im· 
portância -da Educação. 

E, dentro deste raciocínio, V. Ex", com 
muita propriedade, lembra a homenagem 
que a Unesco vem de prestar ao Senador 
João Ca.lmon, cuja decisão tanta repercussão 
está encontrando no Pafs e, de modo especial, 
no Senado Federal, Casa da qual o Senador 
João Calmon é um de seus mais ilustres e 
acatados integrantes. 

Por fim - e esta é a segunda observação 
que faço a respeito do seu aparte-, V. Ex' 
chama atenção para os comentãrios que estou 
também tecendo com relação a·o documento 
que a CNBB acaba de editar sobre a Educa
ção brasileira. 

Vou, portanto, neste momento, prosseguir 
a minha análise com relação a esta questão, 
por entender que, de alguma forma, a Igreja 
Católica Apostólica Romana, no Brasil, dá 
a sua contribuição, também, ao melhor co.· 
nhecimento da questão educacional brasilei
ra. 

O Sr. Carlos Patrocínio.:.... -Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL --Pois não. Ou
ço com satisfação o aparte de V. Ex". nobre 
Senador Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador 
Marco Maciel, não poderíamos passar à mar
gem desta homenagem que se presta a este 
ilustre homem da Educação brasileira, o no
bre Senador João Calmon. Falo não só em 
meu nome, já que não represento nenhuma 
Bancada, como também da Bancada daque
les que estão sem Partido, visto que neste 
momento estão ausentes, mas creio que gos
tariam de prestar esta homenagem. Somos 
testemunhas da peregrinação do eminente 
Senador João Calmon em prol da Educação 
em nosso País, da sua bu:;ca, pegando Sena
dores_ ~·ao laço··, por assim dizer, para que 
se reúna a Comissão de Educação. Outro dia. 
S. Ex' teve a oportunidade de reclamar que, 
enquanto a Comissão de Constituição, Jus
tiça _e Cidadal)i.a já se havia reunido por 17 
vezes neste ano, a Comissão de Educação 
ainda não se havia reunido nenhuma vez. Se 
a Educaçãcr no Brasil não anda bem, e por 
certo _demorará muito, ainda, a encontrar os 
verdadeiros trilhos do seu desenvolvimento, 
não é por falta de uma pessoa ilustre. de 
um homem que dedique todo o seu tempo 
a esse desiderato. Creio mesmo que o emi
nente Senador João Calmon não tem sido 
tão feliz corno mereceria_ na sua miss~o de 
proeurar implantar uma verda~eira Educa
ção eficiente em nosso País. Sabemos, todos 
sabem e todos falam, a Educação é a priori
dade número um da nossa Pátria, mas isso 
fica na retórica e nos papéis. Temes a certeza 
de que, se_ outras vozes s_e juntarem à do 
eminente Seitador João Calmon, por certo 
a Educação no Brasil ainda haverá de ser 
aquilo que todos almejamos. Portanto, asso
cio-me a esta homena_gem e a esta honraria 
que a Unesc_o tão meritoriamente confere ao 
nobre Senador João Calmon. 

O SR. MARCO MACIEL- Senador Car
los Patrocínio, comungo integralmente das 
idéias que V. Ex• expendeu nesse seu aparte. 
Com a sua palavra, V. EX" traz a demons
tração de que realmente__o Senado, como um 
todo, uníssono, reconhec_e não apenas a ho
menagem da Unesco, mas reconhece, de mo
do especial, no Senador João Calmon esse 
grande Paladino da Educação, causa tão im
portante para a nossa Pátria e suas institui
ções. 

O Sr. NeY Ma:raD.hão--- Permite-me V. 
EX" um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço cÕm 
satisfação o Senador Ney Maranhão, Líder 
da B_ancada do PRN no Senado Federal. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Marco 
Maciel, eStou ouvindo atentamente o seu pro
nunciamento. todos sabemos que V . .Ex' -
como ex-Governador de Pernambuco, como 
homem público e ex-Ministro -conhece 
muito bem os problemas nacionais. Quando 
aborda um assunto, V. Ex• o faz com segu
rança, porque cOnhece_ profundamente a 
questão. V. Ex• hoje trata de um assunto 
--Educação-. que, todos sabemos, é o 
ponto fundamental do desenvolvimento de 
um país, principalmente do nosso País, oBra-

sil. Estamos discutindo aqui o problema das 
nossas faculdades, que se encontram incha
das com o professor recebendo mal e o aluno 
não recebendo o ensino devido. Enfim, todas 
as áreas do ensino no País carecem de um 
enxugamento. Todos sabemos que o Senador 
João Calmon é o nosso embaixador nessa 
causa, homem que sempre lutou em defesa 
daquilo que mais almejamos neste País, uma 
vez que, tendo Educação, teremos o resto. 
Parabenizo V. Ex• por tratar de assunto em 
torno do qual nos devemos unir. O Senador 
João Calmon, como bem disse o Senador 
Carlos Patrocínio, puxa pelo braço alguns de 
nós, inclusive este Senador que ora aparteia, 
para nos lembrar de um compromisso na Co
missão, o que é uma obrigação nossa. Creio 
que o Congresso Nacional e o Senado Federal 
devem conscientizar-se, para ajudar a Educa
ção. Portanto, Senador Marco Maciel, para
benizo V. Ex• pelo importante tema que abor
da, neste momento, no Senado Federal. 

O SR. MARCO MACIEL- Senador Ney 
Maranhão, agradeço a V. Ex• essas palavras 
e também as ratifico integralmente, mormen
te naquela parte em que V. Ex' se refere 
à decisão da Unesco, j~ comentada, nesta 
Casa, pelo Senador Nelson Carneiro, de fazer 
de um dos Integrantes, o Senador João Cal
moo, seu Embaixador Honorário junto ao 
Governo brasileiro, no instante em que todos 
celebram a passagem do "Ano Internacional 
da Alfabetização''. 

Quero dizer também a V. Ex" que concordo 
com as suas palavras com relação ao reconhe
cimento da importância da Educação em nos
so País, pois salienta o_ mérito do docum_ento 
que a CNBB publicou, tratando desta ques
tão, da q-uestão educacional brasileira. 

Volto, Sr. Presidente e Srs. S_enadores, a 
comentar o documento da CNBB, por consi
derá-lo extremamente oportuno e adequado, 
no momento em que o País inicia uma nova 
jornada no plano polltico, após uma bem su
cedida transição que nos levou à prática de 
uma democracia autêntica e verdadeira. 

Como dizia, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, o documento da CNBB, além de analisar 
a Educação como um todo, chama a atenção 
para a necessidade de um mutirão de ~;;for· 
ço-s. 

Acredito que, com o referido documento, 
deseja a Igreja contribuir para a reversão do 
triste quadro educacional do País, o que só 
ocorrerá se todos - pessoas, organismos, 
movimentos, instituições, Governo e Igreja 
-desenvolverem atitudes decidida~ e cora· 
josas e se engajarem conscientemente numa 
ação conjunta. 

E a( se encontra o ponto alto do doeu· 
menta, pois nesse mutirão de esforços está 
tam_9ém incluída a ação da escola católica, 
enquanto definida pela lei como escolacomu· 
nítária. 

Trata-~e. evidentemente, de um grande de
safio a ser vencido, mormente porque em 
nossa Cultura não e.xiste uma tradição comu
nitária em Educação, como acontece em ou· 
tros países, sobretudo nos desenvolvidos. 
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Nos Estados Unidos, por e-xemplo, as em
presas e os grupos sociais são doadores em 
potencial das escolas privadas ou públicas in
seridas em sua comunidade. E até os_ pais, 
mesmo antes de os filhos nascerem, já estão 
fazendo doações para aquelas escolas onde 
desejam que seus filhos estudem. 

É oportuno lembrar que as instituições 
educacionais católicas vivem em seu interJ_o.r 
os reflexos que vivem todõ o País, das crises 
político-económico-sóciais que se agravam 
periodicamente. 

A Igreja reconhece _que, em função dessas 
crises em que se debate o atual contexto brasi· 
leiro, nem sempre as escolas católicas conse
guem agora ministrar uma educação adequa· 
da e acabam sendo forçadas a uma elitizaçáo 
não desejada, em vista da necessidade de co
brança de anuidades. 

Nesta mesma linha de pensamento, a Igre
ja, corretamente, reafirma que as-escolas ca
tólicas não aceitam nem podem aceitar a mer
cantilização da educação, aduzindo que seus 
recursos materiais e financeiros são instru
mentos necessários para o desenvolvimento 
da ação educativa, científica e cultural. 
Acrescenta que, para que a Educaçáo s-eja 
um direito de todos, público e subjetivo, co
mo reza a ConStitUição, e náo um simples 
bem_de consumo e enriquecimento, as escolas 
comunitárias, confessionais -e filantrópicas, 
constitucionalmente reconhecidas, nos ter
mos do art. 21.3 da Constituição, devem ser 
financiadas pelo Poder Público, para que pos
sam ser absolutamente gratuitas e abertas aos 
alunos pobres, delas hoje parcialmente ex
cluídos. 

O documento refere-se também ao ensino 
religioso, em respeito à ópção religiosa dos 
pais e dos alunos, e d_efende a sua inclusão 
como matéria d_o currículo, de acordo com 
o § 1" do art. 210 da Constituição, não sob 
a forma de catequese, mas c_o~o elemento 
integrador que emerja dos componentes cur· 
riculares de todas as disciplinas, com vistas 
à formação dos valores fundamentais situa
dos no nível do sentido da própria existência 
humana em suas várias dimensões. 

Para tanto, defende o documento da 
CNSB a exigência de uma sólida e adequada 
formação de seus professores e a sua plena 
inserção no contexto das instituições, isentOs -
de quaisquerdiscriminaçõe's, respaldados pe
la garantia de que a Igreja, em todas as suas 
instâncias, tem o direito e o dever de colabo· 
rar nesse sentido. 

Concluo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
com a convicção de que o oferecimento deste 
documento de trabalho por parte da Igreja 
Católica, conqunnto ainda deva ser debatido 
nas bases durante os próximos dois anos, se 
constitui num compromisso c numa leal cola
boração para reverter positivameqte os ru
mos da Educação no Brasil, mormente neste 
instante em que já se iniciaram, na Câmara 
dos De-putados e no Senado Federal, a discos· 
são e a votação dos dispositivos que confor
marão a futura Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

Acredito que, motivado pelos mesmos pro· 
pósitos, o Congresso Nacional darâ também 
a sua contribuição para melhorar a qualidade 
de nosso ensino, democratizando as oportu· 
nidades educacionais, em todos os níveis, so
bretudo para as populações mais necessitadas 
e marginalizadas, que não' têm geralmente 
acesso às escolas de bom nível. 

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

Durante o discurso 4o Sr. Marco Ma
-ciel, o Sr. Alexandre Costa, 2" Vice·Pre
sidente, deixa- a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
3" Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Marco Ma
ciel, o Sr. Pompeu de -Sousa, 3~ Secre
tário; deixa a cadeira da pr_esidéncia, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre
sidente. 

O Sr. )oão Calmou- Sr. Presidente, peço 
a palavr~.pela ordem. 

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

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. 
Pela ordem.)-Sr. Presidente, o nobre Sena· 
dor Marco Maciel, que foi dos mais notáveis 
Titulares da Pasta da Educação, pro"feriu, na 
tarde de hoje, magnífico discurso sobre o p&· 
pel de extraordinária relevância da Confe· 
rêricia Nacional· dos -Bispos Brasileiros. Eu 
nãO poaería iffiaginar que o seu pronuncia
mento foSse aproveitado pela generosidade 
dos meus nobres Colegas para uma homena· 
gem a este perseverante lutador da causa da 
Educação. 

Hoje, n~ reunião da Comissão de Educa
ção do Senado Federal, tive oportunidade 
de receber outras manifestações que me emo
cionaram profundamente, inclusive do mes
tre dos mestres, o nobre Senador Afonso Ari
nos, do Senador e ex-Ministro da Educação 
Jorge Bornhausen, do Senaoor e ex·Minisrro 
da Educação Marco Maciel, do Senador Na
bar Júnior, do Senador Francisco Rollem
berg, do Senador Maurício Corrêa, do Sena~ 
dor Mârio Maia e, agora, neste plenário, do 
Senador Mauro Benevides, falando em nome 
do PMDB, do Senador Pompeu de Sousa, 
do Semtdor Jutahy Magalhães, do Senador 
Chagas Rodrigues, do Senador Carlos Patro
cínio e do-Senador Ney Maranhão. Nesta rá
pida intervenção, não poderia·deixar de ma
nifestar a- todos o meu agradecimento por 
essa demonstração de afeto, de carinho, que 
representará para mirri urii novo e poderoso 
estfrilüfó a continuar até o fim da minha vida 
esta luta sacrossanta em favoi da educação. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Per
mite-me V. Ex" um aparte, nobre Senador 
João Calmon? 

O SR. JOÃO CALMON --Ouço o aparte 
do nobre Senador Fernando Henrique Car
doso. 

O Sr. Fe~nando Henrique Cardoso- No
bre ·senador João Otlmon,_ ao ouvir V. Ex" 
enumerar os seus Companheiros que se refe-

riram a esse auspicioso fató, envergonhei-me 
de não ter antes declarado, de público, aquilo 
que sinto e penso a seu respeito e dessa justa 
homenagem, que é mais do que isso, é uma 
missão que entregam nas mãos de V. Ex~ 
Desde que cheguei aqui, ao Senado Federal, 
acompanhei, especialmente, na Assembléia 
Nacional Constituinte, o·seu empenho nas 
questões educacionais, como Presidente da 
Comissão de Educação. Creio que ninguém, 
mas ninguém mesmo, deu tanto à educação 
do Brasil quanto V. Ex• O títUlo de Embai
xador Honorário agora recebido da Unesco, 
é mais do que suficiente para V. Ex~ marcar, 
com sua ação, com sua presença, aqtiilo que 
todos desejamos: uma posição firme em favor 
da educação. Não direi que V. Ex~ está rece~ 
bendo um coroamento de seu esforço, porque 
esse coroamento-ainda está por vir. V. Ex• 
ainda tem muito tempo para agir em prol_ 
da educação. EstÇlll seguro de que receberá, 
cada vez mais, não homenagens, mas tarefas 
para lutar pela Educação. De modo que tam
bém quero regozijar·me com V, Ex' por mais 
essa marcante incumbência que lhe dão. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, sou-lhe pro
fundamente grato por esta manifestação que 
parte de um dos luminares da Educação brasi
leira, homem que é o orgulho de toda a área 
de_ensino em nosso País. 

O Sr. João Menezes - Permite~me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Concedo o 
aparte ao nobre Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes- Nobre Senador, 
quero que V, Ex• insira também, nestes apar
tes ao educador, defensor, perseverante da 
educação - ccmQ V. EX'' se classificou, -
a palavra também do PDC,_ que reconhece 
em V. Ex" o grande expoente da atualídade 
na luta em favor da educação. V. Ex• é um 
homem dedicado, perseverante e acredita nu
ma das coisas mais difíceis, neste País, que 
é reformular a nossa mentalidade, no sentido 
de fazer com que a educação seja a prioridade 
número um, nas nossas necessidades. Portan~ 
to, nobre Senador João Calmon, receba, 
aqui, o nosso abraço e as nossas felicitações 
pela representação justa que recebe, que 
honra não só V. EX" como. também o Con
gresso Nacional. Muito obrigado a V. EX" 

O SR. JOÃO CALMON - Agradeço a 
V. Ex· nobre Senador João Menezes, pelas 
suas palavras que muito me comovem. V. 
Ex~ foi um dinâmico Vice·Presidente da Co
missão de Educação do Senado Federal. 
Aproveito esta oportunidade para fazer pe· 
quena retíficação: a Contissão de Educação 
desta Casa não se reuniu apenas uma ou duas 
~ezes; conseguimos, embora a dura.;; penas, 
as vezes lutando com dificuldades inclusive 
de coincidência~ de horários em outras Co
missões, realizar oito reuniões muito provei· 
tosas. 

Sr. Presidente, não posso alongar-me por~ 
que o tempo dedicado a este tema já se esten· 
de por mais de uma hora. 
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O Sr. Miira Filho- NObre Senador João 
Calmori, permite-me V. Ex• urii aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito pra
zer, nobre Se:nador Meira filho. 

O Sr. Meira Filho- Bem vê V. Ex• que 
o Plenário do Senado Federal ratifica aquela 
mesma homenagem prestada a V. EX" hoje, 
na Comissão de Educação. Há um reconhe
cimento nacional aos méritos de V. Ex• Gos
taria até de aqui repetir o que eú disse lá, 
por ocasião das homenagens que lhe foram 
prestadas, por esse novo posto que certamen
te vai ocupar muito bem e com muita digni
dade e o saber que V. EX" empregOU aqui 
e vai empregar lá tarilbém. Repetiria aquilo 
que eu disse: que tenho sadia e cíVica inveja 
do homem que. como V. Ex', serve bem à 
sua Pátria. Parabéns. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado 
a V. Ex", nobre Senador Meira Filho, meu 
irmão de lutas dos Diários Associados e cuja 
trajetória fulgurante como homem de. comu
nicação, diante do microfone da Rádio Pla
nalto, acompanho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, no 
decorrer da reunião da ComissãO de Educa
ção, tomei a iniciativa de lançar a idéia de 
considerarmos a última década deste século, 
no Brasil, como a da Alfabetização. Nos idos 
de 1969, lancei uma idéia serrielhante: trans
formar os anos 70 na década da Educação, 
com o objetivo de procurar transformar aque
les 10 anos numa espécie de_ idéia fixa, de 
obsessão nacional. 

Desgraçadamente, não consegui sensibili
zar a opinião pública do País. apesar de toâos 
os esforços que despendi. 

Posteriormente, lancei a idéia de elabo
rarmos um planejamento para a Educação 
no Brasil, nas últimas duas décadas deste sé-
culo - as de 80 e de 90. -

O então Presidente do Senado Federal, Se
nador Luiz Viana Filho, aprovou a celebra
ção de um convênio com a Universidade de 
Brasília; foram mObilizados expoentes da 
Educação em todas as áreas do ensino, desde 
o jardim de infãncia.até a universidade, foram 
lançados quatro volumes com todos os d~ta
lhes desse planejamento para os últimos vinte 
anos deste século e, de novo, repetiu-se o 
fracasso. 

O povo brasileiro, a cla-;se política, de mo
do geral, com raras exccçóes, não se Sensibili
zaram com esse apelo e com essa inicíatlva. 

Hoje, na reunião-da Comissão de Educa~ 
ção, ocorreu-me a idéia de aproveitar a inspi
ração d~ssa decisão da Organização ·das Na
ções Unidas, através da Unesco,. que é a enti
dade que cuida da Educaçáo e da Cultura, 
para transformarmos a última década deste 
século, no Brasil, na "Década da Alfabeti
zação"". Não alfabetização limitada apenas a 
ensinar a ler, a escrever e a contar, mas no 
sentido em que ela é encarada em todo o 
Mundo, para evitar que o Brasil continue a 
ter, além de vinte milhões de analfabetos, 
além de 7 milhões de crianças que nunca tive
ram acesso à escola, cerca de 80% dos nossos 

meninos e das nossas meninas sem termina~ 
reiri a escOla d-e primeiro grau, sendo; po~tan
to, considerados funcionalmente analfabe
tos. 

Não __ de~ejo estender-me por mais t~mpo, 
mas aproveito a oportunidade, nobre Sena
dor Nelson Carneiro, que tanto honra esta 
Casa e é uma fonte permanente de inspiração 
a todos nós, para agradec~r a atitude de_ V, 
Ex" ontem, ao anunciar, neste plenário, a ho
menagem que recebi da Unesco, no "Ano 
Internacional da Alfabetização". 

Devo, para encerrar minhas palavras, fazer 
uma confissão em Público: em iodos esses 
anos de luta em favor da educação, recebi 
muitas homenagens, inclusive das mãos hon
radas do Senador Marco Maciel, quando Mi
nistro da Educação no Governo José Sarney 
-a "Gtã-Cruz da Ordem Nacional do Mé
rito Educativo". Entretanto, Sr. Presidente, 
Senador Nelson Carneiro, se eu v-ivesse não 
apenas mais alguns anos, mas dois ou três 
séculos, jamais poderia esquecer o aparte que 
V. EX" deu a um discurso meu, quando eu 
traduzia a mfnha gratidãO a todos os Parla
mentares- Senadores e peputados que tor
naram possfvel a aprovação da proposta de 
emenda à Cõnstituição, de minha iniciativa, 
aumentando o percentual mínimo da receita 
de impostos para manutenção e desenvolvi
mento do ensino_ 

Aqui fícã a ininha gratidão, nobre Presi
d~nte d_esta Casa, porque, depois de uma ba~ 
talha tão cruenta no meu Estado natal, onde 
tive de enfrentar um dos símbolos do poder 
econômico do Estado do Espírito Santo, eu 
consegui superar tudo, transpor todos os obs· 
táculos _e vo_ltar ao Senado para continuar 
esta luta sacrossanta, _esta luta que" um dia 
se tornará vitorios_a, porque. se o Brasil conti
nuar a ostentar dados_ tão vergonhosos, tão 
humilhantes, tão revoltantes, de falta de for
mação educacional, da qual resulta uma dis
tribuição desumana e injusta da renda nacio
nal, o único caminho a percorrer será, ·sem 

_dúvida alguma, o caminho da Educação. 

O Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex' um 
aparte~ 

O SR. JOÁO CALMON- Com muito pra
zer. 

O Sr. Marco 1\faciel - Senador João Cal
mon, eu gostaria, neste ineu -ráp{do apafte, 
de dizer, mais uma vez, o quanto nos alegrou 
ver V. Ex~ escolhido Embaixador Honorário 
da Unesco junto ao nosso País. E dizer, tam
bém, quanto considero importante - hoje, 
pela manhã, discutimos o assunto na Comis
são de Educação - convertermos, por pro
posta de V. Ex!-, a década de 1990em "década 
nacional da alfabetização". Acho que a causa 
da Educação, no Brasil, ainda precisa, como 
dizia há pouco, de conscientização. Acredito 
que o Congresso Nacional, como o grand~ 
fórum das questões nacionais, não pode se 
eximir de ter um papel relevante, saliente, 
no encaminhamento da questão educacional 
brasileira. Daí por que eu quero cumprimen
tar V. Ex~ pelo discurso, e dizer que a home-

nagem que recebe _é o justo reconhecimento 
do trabalho que faz em favor da Educação. 
Em assim fazendo, estaremos dando, sem dú~ 
vida, um passo muito importante para que 
o País consolide o seu exercício de cidadania, 
a sua proposta democrática, e um passo muito 
importante ainda para que tenhamos uma po
lítica de desenvolvimento condizente com as 
aspirações nacionais. 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obriga
do, nobre Senador Marco Maciel. As pala~ 
vras de V. EX", como sempre, me comovem. 
Devo creditar a V. Ex• um estímulo inexce· 
dível para proSseguimento da minha h.ita. 

Sr. Presidente Nelson Carneiro, Srs. Sena
dores, encerro estas palavras de agradeci
mento, parafraseando o famoso escritor fran
cês Stendhal, que costumava dizer: "Para 
mim, é desperdiçado todo o tempo não dedi
cado ao amor". 

Depois de mais de vinte anos de luta, por 
esta causa altamente prioritária da Educação, 
eu diria que, para mim, foi desperdiçado todo 
o tempo da minha vida parlamentar não dedi
cado à Educação. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa se rejubila por ter antecipado o 
que estava no pensamento de todos_ os mem
bros desta Casa, ao homenagear V. Ex~ por 
haver conquistad'? o jus_to título, a honra que 
lhe foi conferida pela Unesco, de Embaixa
dor Honorário junto ao Governo e ao povo 
do Brasil, na defesa e na luta em favor da 
Educação, e agradece as referências pessoais 
feitas a este modesto Presidente, quando em 
dias difíceis da luta antecipou que-podería
mos fazer muitas leis e muitos projetas, mas 
aquele que perduraria e que se estenderia 
através dos anos seria a luta de V. Ex\ que 
pFõSSegue em favor da Educação. Sem o· 
triunfo desta luta, todas as outras serão passa
geiras. (Pausa,) 

A Mesa e o Senado estão acostumados às 
críticas injustas da imprensa. Mas é -dever 
desta Presidência prestar aos Srs. Senadores 
alguns esclarecimentos, em face de uma nota 
divulgada hoje por um dos matutinos deste 
País. 

Na forma do art. 24 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias: 

"Art. 24. A União, os Estados, o~ 
Distrito Federal e os Municípios editarão 
leis que estabeleçam critérios para a 
compatibilização de seus quadros de pes
soal ao disposto no art. 39 da Consti
tuição e à reforma administrativa dela 
decorrente, no prazO de dezoito mes.es, 
contados da sua promulgação." 

Ora, ·o que diz o art. 39 do texto da Consti
tuição? 

"Art. 39. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios institui
rão, no âmbito de sua competência, regi
me jurfdico único e planos de carreira 
para os servidores da administração pú
blica direta., das autarquias e das funda
ções públicas." 
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O que faz o Senado? O Presidente encami· 
nhou à Mesa e daí à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, projeto prevendo 
o regime jurídico único e os planos de carreira 
para os servidores do Senado Federal. 

Ao fazê-lo, a iniciativa repoUsava-iia 3.titu
de que tem assumido esta Mesa, que, aliás, 
foi também das Mesas anteriores, presididas 
pelos nobres Senadores José Fragetli e Hum
berto Lucen~ de durante todos estes anos 
não haver nomeado um só funcionário no 
Senado Federal. 

Durante a nossa administração, iniciada no 
dia 15 de fevereiro do ano passado, até hoje, 
foram nomeados, depois de um ruidoso e se
vero concurso público realizado <~través da 
Universidade de Brasília, 10 profissionais de 
enfermagem, 10 profissionais de biblioteca 
eS tradutores. Embora fosse maior o número 
de aprovados, somente os dez primeiros colo
cados lograram nomeação, conforme o nú
mero do edital, por força de concurso público 
de provas e títulos. À exceção desses, a Mesa 
não nomeou, não contratou um só funcio
nário. Mas a Mesa tinha que cumprir esse 
dispositivo constitucional, e foi o que fez, 
convertendo os cargos de assessor técnico e 
de secretário parlamentar, hoje CLT, em car
gos em comissão, de livre nomeação, livre 
indicação dos Srs. Senadores e de livre dis
pensa quando esses titulares perderem a con
fiança dos Srs. Senadores. Não se incorporam 
ao _Quadro do Senado, são colaboradores 
que, acolhidos em comissão, podem ser dis· 
pensados a qualquer momento. 

Portanto, a Mesa apenas cumpre uma deci
são anterior, que fixou o número de asses
sores e secretários parlamentares já existen· 
tes nesta Casa. Levando em conta, ainda.
que a partir de 19 de fevereiro, teremos mais 
seis Senadores nesta Casa, que terão, portan
to, seis novos assessores técnicos e 18 secre· 
tários parlamentares. 

Não é uma decisão do Congresso, é apenas 
um projeto de lei que pode ser emendado, 
corrigido e que virá ao Plenário desta Casa, 
oportunamente. 

A Mesa quer esclarecer que, ao assumir 
a Presidência, quando poderia, pela letra das 
dis'posições '-":igentes, nomear para o seu Ga
binete um ass<?ssor técnico e quatro secre· 
táiiOs parlamentares escolhidos fora dos qua
dros do _Senado, evitou fazê-lo e todos os 
cinco funcionários são funcionârios est'atutá· 
rios do Senado Federa!, aqui trabalhando há 
vários anos. -

E mais ainda, um dos primeiros atos de 
sua administração foi extíriguir 20 cargos de 
assessores técnicos de livre nomeação, ainda 
que, com isso, pudesse sacrificar a colabo
ração de alguns eficientes membros do corpo 
administrativo da Casa. 

A Mesa tem pautado a sua orientação pelo 
rigor mais claro e eA:p!ícito, de modo que 
esclarecerá a matéria através de nota oficial. 

O Sr. Jutahy'MagalhãCs ...:.._-Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson' Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, V. Ex• está prestando um 
esclarecimento de grande valia para todos 
nós, Senadores, e também para a imprensa~ 
que acompanha os nossos trabalhos. 

Fui 1~ Secretário da Mesa no período do 
Presidente Humberto Lucena e, graças a 
Deus, não sou mais, não tenho mais nada 
a ver com a administração do Senado. No 
entanto, neste caso, gostaria de dar uma opi
rlião, porque V. Ex~ está fazendo o que é 
certo. Transformar Os -cargOs de secretário 
parlamentar e assessor técnico de cada Gabi· 
o.ete em cargos em comissão; além de redl!.zir 
despeSas, também é a garantia de que ne
nhum desses cargos entrará para o Quadro 
Permanente do Senado. 

Veja V. Ex•, Sr. Presidente, como às vezes 
somos ntal julg~dos. 

Quando era 1~ Secretário, tive a oportu
nidade de apresentar sugestão neste mesmo 
sentido, e um jornal do sul do País fez um 
editorial dizendo que eu estava dando início 
a mais um Htrerii da alegria'', porque estava 
querendo transformar cargos de comissão em 
cargos de CLT, quando era o contrário. _In
clusive antes da. Constituição, porque, sabe 
V. Ex~, com a promulgação da Constituição, 
aqueles que têm cinco anos de serviço pode· 
ráo entr:ar para o Quadro Pennanente, garan
tidos por decisão judicial. Contra o meu võto 
a Constituinte deu essa garantia, e foi exata· 
mente pensando nessa possibilidade que quis 
antecipar-me. Não me foi'. possível. V. Er, 
Sr. Presidente, presidindo esta Mesa que tem 
praticado tantos atas be~éfiCOs para a admi
niStração_ do Senado, conseguiu fazê-lo. 
- Por isso, parabenizo V. Ex• Este é o cami
nho certo_ para diminuir despesas e garantir 
que esses funcionários que são por nós· no· 
meados en:J- cargos de nossa confiança e que 
deverão perrilanecer con~sco nO_ Senado du.
rarite o nosso mandato, não entrem para o 
quadro efetivo do S.enado. 

Sr. ~residente, era o que eu desejava dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Muito obrigado a V. Ex•, inclusive pelo 
depoimento que traz com a autoridade de 
quem secretariou, com tanto brilho, esta Ca
sa. 

~Era necessário trazer esse depoimento ao 
conhecimento dos Srs. Senadores, para que 
nã-o paira-sse dúvida alguma quanto a esse 
anlificíado "trem da alegria" que iria apro
veitar 5 mil pa5Sageiros. 
- O Senado Federal, desde a administração 

José Fragelli, não nomeou um só funcionário 
sob qualquer título, a não ser esses. 25 que 
foram re~ntemente aproveitados, depois de 
um rigoroso concurso público realizada pela 
Universidade de Brasília. onde, de milhares 
de candidatos, raros conseguiram transpor os 
obstácu_los e chegar a figurar entre os aprova
dos. Mas nem assim todos foram aprovei
tados por e~ta Casa. 

O Sr. Nelson Carneiro, Prr?sitf<>nte, 
deixa a cadL'ira da presidêncía, que é ocu-

pàda pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secre
rário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de_Sousa} 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Carneiro, para breve comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDI3 -
RJ. Para breve_comunicação.)- Sr. Presi· 
dente e Srs. Senadores, recentemente ocupei 
esta tribuna, aparteando um dos Hustres ora
dores, para apresentar a situação difícil em 
que se encontram os funcion_ários do Depar
tarrientõ -Nácional de Estradas de Rodagem 
do Rio de Janeiro, convocados para uma 
transferência imediat<t para esta Capital, o-n
de não encontrariam a tranqüilidade neces
sária para trabalhar, já que seus modestos 
vencimentos J;JãO lhes permitiriam sequer alu
gar residê-ncias razoáveis nesta Capital. 

Este apelo, endereçado ao Senhor Presi
dente da República, estende-se hoje a outras 
entidades. Várias autarquias e empresas pú
blicas com se c{ e n_o Rio de Janeiro ·estão sendo 
transferidas a toque de caixa para Brasilia, 
sem ciue haja qualquer providência para aco
lher os funcionários que para aqui venham. 

Recentemente, a Pcrrobrás,_ depois de ha
ver feito um custoso cUrso pa-ra aproveita
mento de 600 estagiários do mais alto nível, 
escolhidos entre mais de .35 mil candidatos, 
dispensou-os. Mas o presidente daquela e-m
presa teve o bom senso, atendendo ao apelo 
que lhe foi dirigido, de manter os que haviam 
sido nomeados e, certamente, não mais os 
demitirá. 

Para V. Ex\ Sr. Presidente, ver a que ex
cesso se tem chegado nesse setor, são manda
dos para Brast1ia ii::i.o-Só oS funcioná-rios, mas 
a própria Embratur. Ora, se hâ uma cidade 
onde o turismo deve ser incentivado, se há 
uma cidade que é praticamente a "Capital 
do Turismo" no Brasil, é o Rio de Janeiro. 
Ali deveria estar situada a Embratur. Mas 
o Presidente da Embratur, recentemente oo
mearto, reside em Bras!lia, tem uma agência 
de turismo em BrasJ1ia, e ala Embratur vem 
para Brasl1ia também. 

Felizmente. o Presidente do BNDES não 
quer morar em BrasJ1ia e, por isso, o BNDES 
continua no Rio de Janeiro. 

Dt: modo que a minha intervenção é para 
fazer apelo ao Governo Federal, para veri
ficar atê que ponto é necessário trazer tantas 
empresa<; ao mesmo tempo para Brasma, sem 
que Bras!lia renha, no moment_o, condições 
de abrígar os numerosos funciohâríos, trans· 
tornando a vida daqueles que ali, no Rio de 
Janeiro. há longos anos labutam em favor 
do prestígio das instituições em que estão in
tegrados e a serviço ..!o BrasiL 

Era- o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bt.!m!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS- SENA· 
DORES: 

Aureo Mel! o -Jarbas Pa!ôsarinho- Ht.go 
Napoleão- José Agripino- Raimundo Li
ra - Divaldo Suruagy - Luiz Viana Neto 
- Fernando Henrique Carâoso - Mauro 
Borge~- Iram Saraiva. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 69, DE 1990-COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre o sistema previdenciário 
privado a que se refere o art. 192, inciso 
II, da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'' O sistema previdenciário privado 

a que se refe.,:-e o art. 192, inciso II, da Consti
tuição, é integrado: 

I -no campo governamental, pelo óigão 
oficial fiscalizador - a Superintendência de 
Seguros Privados (Susep); 

II -no campo misto governamental -
privado, pelo órgão oficial ressegurador -
o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB); 

III- no campo privado, pelas sociedades 
autorizadas a funcionar nas seguintes ativi
dades: 

a) seguro privado; 
b) previdência privada abert<l; 
c) capitalização; 
d) intermediação nas atividades anterio

res. 

§ 1\' Com a participação de representan
tes dos órgãos ou sociedades mencionados 
nos incisos e alíneas deste artig_o, haverá um 
órgão oficial normativo e judíc-ativo -o Con
selho Nacional do Sistema Previdenciário Pri-
vado, transformação do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP), cuja sigla será 
alterada para Consip. 

§ 2\' A regulamentação desta lei comple
mentar será suplementada em lei ordinária, 
para cada um dos órgãos ou sociedades pre
vistos nos inCísos~ alíneas e§ 1~ deste artigo, 
nos termos do art. 22, inciso V !I, da Consti
tuição, podendo ser reunidas em uma única 
lei as referentes: 

a) aos órgãos dos incisos I e II e do§ 1\'; 
b) às sociedades de seguros e respectivos 

intermediadores; 
c) às sociedades de previdência privada 

aberta e respectivos intermediadõres; 
d) às sociedades de capitalização e respec

tivos intennediadores. 
§ 3" Poderão ser incluídas no sistema 

previdenciário privado,- mediante delegação 
revogável do sistema de previdência social, 
atividades a esta atribuídas, conforme art. 
201 da Constituição; particularmente as men
cionadas nos respectivos incisos I, IV e V, 
o que também será regulado em lei ordinária 
suplementadora. 

Art. 2" Constituem objetivos básicos da 
política nacional para o sistema previdenciá
rio privado: 
I- cumprir da melhor maneira sua função 

previdencial e, paralelamente,_c_ontribuir pa
ra o aprimoramento e a expam:ão dos merca
dos dos setores que o integram, enquadran
do-se como elemento impulsionador. no pro
cesso de desenvolvimento sóeio·econômico 
do país; 

II- servir aos interesses coletivos nacio
nais, denqo do regime de economia de mer
cado e livre concorrência, assegurando a de
fesa efetiva dos usuários de cada um dos seto
res integrantes; 

UI-:- preservar a liquidez e a solvência das 
sociedades que operam nesses setores, acau
telando usuários, empregados, colaborado
res autónomos e acionistas minoritários; 

IV- garantir a ob~ervância da livre con
corrência. de comportamentos éticos e de 
práticas comerciais eqüitativaS; 

V -assegurar a transparência das opera
ções e a divulgação de operações; 

VI- evitar a evasão de divisas, pela ex
pansão e fortalecimento do mercado interno 
de cada um de seus setores e o aperfeiçoa
mento técníco de sua capacidade de assumir 
riscos. 

CAPÍTULO I! 
Do Conselho NacioDal do Sistema 
Previdenciárfo Privado (Consip) 

Art. 3" O Consip. transformação do 
CNSP- erii obediência ao art. 25 do Ato das 
Dispos1ções Constitucf6iüiTs Transitórias, ór
gão integrante da _estrutura do Ministério da 
Fazenda, tem por atribuições: 
I- estabelecer critérios e normas de cará

ter técnico relativamente às sociedades do 
-siStema previdenciário privado, particular
mente sobre: 

a) funcionamentO, fusão, incorporação, 
cisão e transferência de controle acionário; 

b) capital mínimo e património líquido mí
nimo; 

c) constituição de provisões técnicas e fun
dos especiais, beffi como condicionantes de 
sua cobertura; 

d) índíces técnicos e limites técnicos e ope
racionais; 

e) cessação voluntária _e cassação compul
sória de_atividades;_ 

II- conhecer e decidir os recursos de deci
sões da Susep e do IRB, nas matérias abran
gidas por esta lei complementar; 

III- regular a instalação e o funcionamen
to de Bolsas de Seguro, mediante proposta 
do IRB. 

Art. 4" O Consip terá como Presidente 
o Superintendente da Susep e como Vice-Pre
sidente o Presidente do lRB. e será composto 
de 3 (três) câmaras deliberativas: 
I- Câmara de Seguro Privado; 
II- Câmara de Previdência Privada Aber

ta· 
'n1- Câmara de Capitalização. 
§ l\' Cada Câmara deliberará separada

mente, tanto na parte técnica, quanto na judi
cativa de sua área. 

§ 2~ Quando o assunto interessar a duas 
câmaras, estas deliberarão conjuntamente. 
- § 3" As três câmãras deliberarão em con

junto nos assuntos técnicos de interesse geral 
ou quando houver recurso de uma decisão 
judicativa da câmara para o plenário. 

§ 4" Cada câmara se comporá de repre
sentantes: 

a) 1 (um) da Susep, que será o presidente; 
b) 1 (um) do IRB, que será o vice-pre

sidentc; 
c) 2 (dois) do órgão de classe nacional das 

sociedades atuandQ no secar; 
d) 1 (um) do órgão de classe nacional dos 

corretoreS. intermediando no setor. 

§ s·• Os representantes da Susep e do 
IRB serão os respectivos dirigentes e possui
rão um suplente para cada câmara. 

_§ 6" Os representantes dos órgãos de 
classe serão dirigentes respectivos e possuirão 
cada um s_e_u_suplente. 

§ 7p Quando duas câmaras de-Hberarem 
em conjunto, haverá dois representantes da 
Susep e do IRB. utilizando-se suplentes. 

§ s~· Quan_do as três câmaras deliberarem 
conjuntamente, haverá três representantes 
da Susep e do IRB, Jançando~se mão de su
plentes. 

§ 9" Os presidentes de câmaras, seja deli~ 
berando isoladamente, seja em conjunto, 
possuirão o voto de qualidade e o de desem
pate. 

§ 10. Como existem suplentes, o quorum 
para deliberar será de 80% (oitenta por cen
to), sendo obrigatória a prese_nÇ'!_ de -~~pre
sentantes da Susep e do IRB. 

§ 11. As decisões serão tomadas pela 
maioria dos votos dos presentes._ 

CAPÍTULO III 
Da Superintendência de Seguros 

Privados {Susep) 

Art. 5" A Susep é -uma élutarquia federal 
vinculada ao Miilisiério da Fazenda, cori:t au
tonomia técnica:, administrativa e financeira, 
nos termos da presente lei complementar. 

Parágrafo único. Aplicam-se à Susep as 
normas gerais que regem o funcionamento 
das autarquias especiais. 

Art. 6" A administração da Susep será 
exercida por um superintendente e diretores 
em número fixado por lei ordinária, todos 
nomeados pelo Presidente da República, por 
indicação do Ministro da Fazenda, dentre 
pessoas de ilibada reputação e reconhecid~ 
competência técnica. 

§ 1'-' A estrutura básica da Susep será fi
xada em decreto do Presidente da República, 
mantida a atual enquanto não alterada. 

§ 2~ Os servidores da Susep, nos termos 
do art. 3" da Constituiçclo e seus incisos, estão 
sujeitos a concurso em seu ingresso e d_everão 
submeter-se a progr'amas de atualização e 
aperfeiçoamento técnico em 
áreas de interesse da autarquia, em intervalos 
não superiores a 4 (quatro) anos. 

Art. 7" São atribuições da Susep: 
I- fazer cumprir as leis, regulamentos e 

resoluções do CQDsip de acordo com o art. 
5\', inciso I, desta lei complementar; 

II-conceder autorização para funciona
mento, fusão, incorporação, cisão, transfe
r~ocia de controle acionário e alteração do 
estatuto social das sociedades do sistema pre
videnciário privado; 

111- estabelecer os critérios gerais a se
rem adotados no sist~ma, no que se refere 
à contabilidade, estatística e atuária; 

IV- fiscalizar as operações das socieda-
des de seg ·vades, previdência privada 
aberta e ação, bem como examinar-
lhes os r contábeis, livros, arquivos 
e demais documentos, o que se estende aos 
respectivos auxiliares do mercado; 
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V- coletar e divulgar dados sobre as ope, 
rações de seguro privado, previdência priva
da aberta e capitalização; 

VI- apurar as infrações cometidas pelas 
sociedades de seguro privado, previdência 
privada abCrta e capitãHzação, seus adminis
tradores, acioniscas controladores, interme
diários e demais participantes do mercado; 

VII- aplicar aos infratores as penalídades 
previstas no regime repressivo constante des-
ta lei complementar; · 

VIIJ- examinar e aprovar as condições 
de cobertura'i especiais, bem como fixar as 
taxas aplicáveis; 

IX- autorizar a movimentação e a libera
ção de bens e valores de garantia das provi
sões técnicas, vinculados a essa função; 
X- credenciar administradores de seguw 

ros privados, previdência privada aberta e 
capitalização, bem como respectivos correw 
tores e auditores atuariais; 
XI- firmar convênios com entidades pú

blicas ou privadas; 
XII -estimular a expansão e o funciona

mento eficiente e regular dos' mercados de 
seguros privados, previdência piívada aberta 
e capitalização; -

XIU- manter serviços de proteção e 
orientação aos usuários dos setores de seguw 
ros privados, previdência privada aberta e 
capitalização; 

XIV- exercer outras atividades atinentes 
à sua competência constitucional, legal e re
gulamentar, inclusive decorrentes de resoluw 
ções do Copp. 

Art. 89 Para obter a colaboração do merw 
cado na elaboraçâo de seus atas, poderá a 
Susep: 
I-publicar projetas de atos antes de sua 

expedição, para receber sugestões; 
II- enviar projetas de atas em estudo a 

órgãos de classe de -~eguro privado, previ
dência privada aberta e capitalização, bem 
como dos respectivos corretores, para rece
ber contribuições; 

III -convocar, para colaboração e esclaw 
recimentos, acionistas controladores, admi
nistradores, técnicos e outros servidores eco
laboradores, consultores e auditores, das pes
soas jurídicas ou físicas sujeitas ao regime 
desta lei complementar. 

Parágrafo único. Para complementar 
seus ato~. a Susep poderá divulgar recomen
dações e pareccres1 esclarecendo e orientan
do os integrantes do mercado. 

Art. 9" As infrações a.os preceitos desta 
lei complementar e demais normas que regem 
as atividades de seguro privado. previdência 
privada aberta e capitalização sujeitam os in
fratores às seguintes penalidades a serem 
aplicadas pela Susep: 

I - pessoas jurídicas atuando no sistema: 
a) advertência; 
b) multa pecuniária; 
c) designação de diretor fiscal; 
d) nomeação de interventor; 
e) liquidação; 
H- pessoas físicas dirigentes ou de qual

quer modo responsáveis por atividades dao; 
pessoas jurídicas atuando no sistema: 

a.) advertência; 
b) multa pecuniária; 
c) suspensão do exercício do cargo ou fun

ção; 
d) invalidação temporária ou permanente 

para o exercício do cargo ou função. 
§ 1~' Nenhuma penalidaçie será aplicada 

pela Susep sem lei que a estabeleça e sem 
instauração de processo regular em que seja 
assegurada ampla defesa e direito de recurso, 
sob pena de nulidade. 

§ 2" As pessoas físicas ou jurídicas que 
realizarem operações de seguro privado, de 
previdência privada aberta ou de capitaliza
ção, sem a devida autorização, ficam sujeitas 
à pena de multa igual ao valor global das 
operações efetuadas, sem prejuízo das l!an· 
ções peitais cabíveis. 

§ 3" Em lei ordinária, conjunta ou espe
cífica de cada setor, será regulado o regime 
repressivo das atividades de seguro privado, 
previdência privada aberta e capitalização. 

Art. 10. Constituem recursos da Susep: 
I - dotação específica constante do orça

mento da União e_eventuais créditos que lhe 
fórem destinados; 

II -produto de arrecadação de taxas de 
prestação de serviços específicos, inclusivê· a 
de fiscalização; 
Ill- receita decorrente de con vénias fir

mados oom entidades públicas ou privadas; 
N- produto de multas aplicadas; 

. V:_ iecursos do Fundo de Desenvolvi
mento dos Mercados do Sistema Previden
ciário Privado (Fundem), constituído por: 

a) 50% (cinqüenta por cento) das comis
sões de corretagem dos seguros de órgãos 
govername'fitais de administraçãO direta ou 
indfnita; 

b) contribuições de agências naciOnais ou 
internacionais; 

c) receitas eventuais. 
Parágrafo único. As taxas cobráveis pela 

prestação de serviços, o valor das multas apli
cáveis e o Fundem serão regulados em lei 
ordinária. 

CAPÍTULO IV 
Do lnstit~to de Resseguros do Brasil (IRB) 

Art. 11. O IRS-é uma sociedade de eco
nomia mista de direito privado dotada de au
tonomia administrativa e financeira, com vin
culação ao Ministério da Fazenda, tendo por 
objcto operar em resseguro e retroc_essáo. 

§ 1" O capital do IRB será dividido em 
aÇões sem valor nominal, cada uma corres
pondendo a 1/1.000.000 (um milionésimo) do 
capital social, sendo 51% (cinqüenta e um 
por cento), ações classe "A", de propriedade 
da União e 49% (quarenta e nove porcento), 
ações claSse "B", distribuídas anualmente às 
sociedades de se~uro privado autorizadas a 
operar no País, proporcionalmente ao ativo 
líquido de cada uma. 

§ 2" Dentro de 90 (nÕventa) dias da pro
mulgação desta lei complementar, o IRB de
vetá aSfaptar-se à forma de sociedade anóni
ma, de acordo com a legislação em vigor, 
sendo que, na primeira distribuição anual de 
açóes da classe "B" que se seguir à vigéncia 

da presente lei complementar, será .feita a 
alteração da composição 11cionária atual, en
tre ações "A" e "B", para a do parágr~fo 
anterior. 

§ 3~' As ações classe ·~B" possuídas pelas 
sociedades seguradoras constituem· caução 
permanente garantidora de suas operações 
perante o IRB, em favor do qual serão utiliza~ 
das prioritariamente. 

Art: 12. Compete ao IRB; 
I- estabelecer normas para resseguro, re

trocessão e sanções para suas transcreções, 
segundo as diretrizes fixadas pelo Consip; 

11- aceitar resseguro do País ou do exte-
rior, retendo, no todo um em parte, as res
ponsabilidades assumidas; 
III- retroceder às sociedades de seguro 

de mercado, até o limite de sua capacidade, 
o excedente de sua própria retenção; 
IV- colocar no exterior os excedentes da 

capacidade global de retenção do mercado 
segurador brasileiro; 
V- promover ou permitir a contratação, 

no exterior, de seguro ou resseguro cuja acei
tação não convenha aos interesses do País 
ou que nele não encontrem cobertura; 

VI- reter a seu critério, as provisões téc
nicas para garantia das operações de resse
guro colocado no exterior; 

VII- proceder à regulaçdo ou à liquida
ção de sinistros que, por sua natureza e de 
acordo com os critérios que estabelecer para 
cada ramo de seguro, justifiquem Sl!a ínterfe
rência, pennitida, todavia, a delegação; 

VIU- representar os retrocessionários 
nas liquidações de sinistro, amigáveis ou judi
ciais; 
IX- administrar Bolsas de Seguro. 
Parágrafo único. O IRB poderá ainda, 

no intuito de aumentar a capacidade de reten
ção do mercado segurador brasilêiro, fa'zer 
retrocessão dos resseguros que lhes forem 
transferidos, sobre as entidades de previdên
cia privada e as companhias de capitalização, 
casos em que deverá restringir sua retroces
são aos resseguros de sociedades prósperas, 
que façam rigorosa seleção de riscos. 

Art. 13. As operações do IRB têm a ga
rantia dos bens de cobertura de suas provi
sões técnicas e de suas reservas livres, bem 
como, subsidiarimenre; a da União, inicial
mente assegurada pela parte do capital do 
IRB que lhe pertence. 

Parágrafo úriico. As provisões técnicas 
do IRB devem ser calculadas e cobertas de 
acordo com os mesmos critérios das consti
tuídas pelas seguradoras. 

Art. 14. A administração do IRB com-
preende: 

I - Presidência; 
li-Conselho de Administraçãp; 
III-DiretOriii ExecUtiva. 
§ 1 '' O Presidente do IRB será presidente 

da Diretotia e do Conselho de Administração 
e sua nomeação caberá ao Presidente da Re
pública, por indicação do Ministro da Fazen
da. 

§ 2~ Os demais inembros ·do Conselho se
rão metade indicados pelo Governo e metade 
pelas seguradoras acionistas do IRB. 
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§ 3'1 Os demais membros da Diretoria 
Executiva serão eleitos pelo Conselho cte AdK 
ministração, a partir de listas trfplices pro
postas pelo Presidente. 

§ 49 Os estatutos do IRB fiXarão o núme
ro de Conselheiros e o de Diretores. 

Art. 15. Em suas opeta:çóes,-o IRB õbe
decerá ao disposto nos parágrafos deste ar
tigo. 

§ 1? O IRB concederá cobertura de res
seguro para as responsabilidades assumidas 
pelas seguradoras, de acordo com a legislação 
e as condições contratuais de cada ramo de 
seguro, inclusive respectivas fa-rifas, aprova
das pelos órgãos competentes. 

§ 2'"' O IRB poderá autorizar a realiza
ção, no País, de seguro em moeda estran
geira, deSde que intervenha como ressegu
rador ou administrador, ou que se trate de 
seguradora para isso credenciada, em qual
quer caso, nas condições fixadas pelo Consip 
e de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Banco Central do Brasil. 

§ 3\' As colocações de resseguros no exte
rior, seja feitas pelo 1RB, seja por segura
doras para isso credenciadas, utilizarão enti
dades estrangeiras previamente selecionadas 
pelo sistema segurador brasileiro e aprovadas 
pela Susep. 

§ 41• A aceitação de resseguro pelo IRB, 
nos ramos em que_ operar, é em princípio 
obrigatória, só podendo ser recusada por mo
tivos de ordem técnica, tanto no tocante ao 
risco principal, quanto no que respeita aos 
riscos acessórios. 

§ 5" -NOS cons6rdos qUe orgã.nizar, dírigir 
ou participar, o IRB será considerado resse
gurador e as seguradoras conso-rciadas seus 
retrocessionários. 

§ 6" O IRB só poderá dar cobertura a 
riscos que excedam a capacidade de retrnçáo 
do mercado segurador brasileiro quando o 
excedente for colocado_ no e)Cterior ou desde 
que tenha ele a garantia dQ iesouro N acio
nal, caso em que precisará da autorização 
prévia do Ministro da Fazenda. 

§ 7" O IRB responderá perante as segu
radoras na proporção da responsabilidade 
que ressegurar, inclusive na parte correspon
dente às despesas de liquidação de sinistros, 
ficando com direito regressivo contra os re
troce-ssionários, para deles reaver a quota que 
lhes couber na liquidação dos sinistros. 

§ s~ Sempre que houver interesses resse
gurados. o IRB poderá intervir em qu-a"kiuer 
ação de seguro, assumindo a posição de litis
consorte. _ 

Art. 16. É obrigatúria a aceitação dare~ 
trocessão do IRB pelas seguradoras, inde
pendentemente de operarem ou não no ramo 
do seguro considerado. 

§ 1" Na distribuição das retrocessões, o 
IRB levará em conta o montante e qualidade 
dos resseguros recebidos, bem como ii oricn~ 
ração técnica e a situação económico-finan
ceira das seguradoras. 

§ 2" As seguradoras retrocessionárias, 
no caso de ocorrência de ações judiciárias, 
acompanharão a sorte do IRB. que as repre
sentará nas liquidações. 

CAPITULO_ V 
Das Pessoas Jurídicas e Físicas sujeitas 

&o Regime desta Lei 

Art. 17. As sociedades de seguro priva
do, de previdência privada aberta e decapita
lização, respeít"adas as situações preexisten
tes, só poderão ser constituídas sob forma 
.de sociedades por ações e serão regidas pela 
legislação das sociedades anónimas, pelas dis· 
posições desta lei complementar e demais 
preceitos legais e normativos aplicáveis. 

§ t~ Dependem de prévia autorização da 
Susep, o funcionamento, fusão, incorpora
ção, cisão e transferência de controle acioná
rio das sociedades de que trata este artigo, 
não sendo permitidas, por qualquer forma, 
que essas sociedades sejam pessoas jurídicas 
de direito público ou sociedades de economia 
mista de controle estataL 

§ 29 A autorização prevista no parágrafo 
precedente, no tocante ao funcionamento, é 
inegociável e intransferível, permitida, po
rém, a alienação do controle acionário da 
sociedade titular da autorização a pessoa jurí· 
dica ou física que comprove idoneidade, além 
da capacidade econômíco-financeira adequa
da. 

§ 3? Em qualquer caso, os administrado
'res dessas sociedades deverão ter reputação 
ilibada e comprovar capacidade técnica. 

§ 4? A participação estrangeira nessas so· 
ciedades fica sujeita ao princfpio da recipro· 
cidadej adotand_o-_se aqui o regime com que 
formos tratados em cada país. Todavia, con
junturabnente, poderão ser adotadas restri
ções maiores, mas em carátertransitório. 

§ 59 A autorização para funcionamento 
extingue~se, de pleno direito: 

a) pela dissolução voluntária da sociedade; 
b) pela extinção da sociedade, nos ~sos 

de fusão, incorporação e cisão; 
c) pela decretação da liquidação COfll:pul

sória. 

§ 6~ AS SóciiáildeS- incluídas neste "artigo 
não são submetidas a fa_!ência, ném poderão 
irilperrar concordata, ficando sujeitas a pro· 
cessas de liquidação, voluntária ou compul· 
sória, neste último caso sendo-lhes assegu~ 
rada prévia e ampla defesa e em_ ?l-ffibos os 
casos ficando os mutuários com privilégio es· 
pedal sobre os bens de cobertura das provi· 
s6es técnicas, fundos especiais e reseiVas. 

§ 7~_ As sociedades referidas neste artigo, 
além de sUas atividadf:s-eSPecíficas, para as 
quais foram constituídas, poderão exercer 
outras afins ou complementares, inc)_usive as 
ligadas aos investimentos de cobertura das 
provisões técnicas; com recursos livres, pode
tão ainda realizar empreendimentos e inves
tir em empresas de outros ramos, se~ ou 
com o cOntrole acionário, sendo-lhes vedado, 
en_tretanto, deter o controle acionário de so
ciedades corretoras que intermedeiem as res· 
pectivas acividades. 

Art 18. Para garantia de suas responsa
bilidades para CO!p seus mutuários, as socie
dades de seguros privados, de previdência 
privada aberta e de capitalização constitui
rão, em seu passivo, provisões técnicas, fun-

dos_ especiais e reservas, bem como obede
cerão a condições técnicas de funcionamento. 

§ 1 ~ As provisões técnicas corresponden
tes a eventos não ocorridos são denominadas 
provisões técnicas não comprometidas e de
vem medir, para cada carteira, a responsa
bilidade potencial da sociedade para com seus 
mutuários, calculada atuarialmente para o se
gurp privado e a previdência privada aberta 
e na base de matemática financeira, para a 
capitalização, salvo na parte referente ao sor
teio, se houver, que tambêm será inferida 
atuarialmente. 

§ 29 As provisões técnicas não compro
metidas poderão ser: 

a) provisões matemáticas ou capitalizadas 
a uma taxa predeterminada, cas_o em que se 
constituem e expandem ao longo de todo o 
período contratual, significando um passivo 
exigível a longo prazo; 

b) provisões de cobertura anual, que em 
todo exercício são extintas e refeitas, poden
do ser consideradas como um passivo exigível 
a curto prazo. 

§ 3~ Quando os eventos ocorrem e, em 
conseqüência, os compromissos devem ser li
quidados, constitUem-se as provisões técnicas 
comprometidas, que traduzem um passivo 
imediatamente exigível. 

§ 4~ Tanto as provisões técnicas não com
prometi~~.s, qua;tto as comprometidas, para 
que fique assegurada sua função de garantia 
de liquidação de responsabilidade da socie
dade para com seus mutuários. precisam estar 
cobertas no ativo por bens e depósitos à pra
zo, satisfazendo condições adequadas de se
gurança, rentabilidade, liquidez e, quando 
existe um processo inflacionário e as respon
sabilidades estão sujeitas a correção mone
tária, também se torna necessária a condição 
de preservação do valor real. 

§ 59 As diretrizes sobre as aplicações de 
cobertura das provisões técnicas serão esta
belecidas pelo Consip, tendo em vista: assegu
rar o cumprimento das obrigações para com 
os mutuários, o que implica também em ga
rantir a estabilidade económico-financeira 
das sociedades; nesse sentido, em princípio, 
haverá percentagens máximas, sobre o mon
tante das provisões técnicas, de aplicaçã_o pa
ra cada tipo de investimento. 

§ 6o As condições técnicas de funciona
mento a serem obedecidas são: 

a) montantes rriíriinioS de capital social e 
património líquido; 

b) limites operacionais e limites de reten-
ção; 

c) plano de contas; 
d) regras atuariais; 
e) princípios e critérios definidores de pré-

mioS. -
Art. 19. O corretor pessoa física ou jurí

dica, habilitado e registrado na forma da lei. 
é o único intermediáriO auturiz:ido a angariar 
e propiciar a realização de contratos de segu· 
ro privado, previdência privada aberta e capi· 
talização e, em conseqüência, o único que 
poderá receber comissões de corretagem por 
esses contratos. 
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§ 1 ~ Não poderão participar, direta ou in
diretarnente, do capital de sociedades corre
toras de seguro: 

a) sociedades de seguro privado, de previ
dência priv3:da aberta ou de capitalização; 

b) pessoas jurídicas de direito PUblico da 
administração direta ou índireta, empresas 
públicas e sociedades de economia mista; 

c) instituições financeiras, conforme -art. 
192, inciso I, da Constituição; 

d) dirigentes e empregados das empresas 
referidas nas alíneas anteriores. 

§ 2? Ao corretor pessoa física ou jurídica 
é vedado: 

a) ser acionista de sociedade seguradora 
privada, de entidade de previdência privada 
aberta ·ou ·cte companhia de capitalização, 
bem como de instituiçãO financeira; 

b) manter estabelecimento ou de qualquer 
forma atuar em dependências ou locais onde 
operem as sociedades de que trata a alínea 
anterior. 

§ 3~ Ao corretor pessoa:Tísicã-e ao diri
gente ou sócio de pessoa jurídica corretora 
é proíbido: 

a) exercer empregos ou funç6es em órgãos 
da administração pública direta ou indireta; 

b) ser administrador, empregado ou pro· 
curador de sociedades de seguro privado, 
previdência privada aberta e capitalização, 
bem como de instituições financeiias~ · - -

§ 4~ A participação estrangeira em socie
dades corretoras obedece aos mesmos princí
pios que os adotados para as sociedades de 
seguro privado, previdência privada aberta 
e capitalização. --

Art. 20. Em lei ordinária específica, se
rão tratadas separadamente, mas com os res
pectivos intermediadores, as sociedades de 
seguro privado, as entidades de previdência 
privada aberta e as companhias de capita
lização. 

§ 1~> As leis previstas neste artigo inclui
rão os regimes fiscal e repressivo a que esta
rão suj6"itas essas empresas. 

§ 2° A lei relativa ao seguro privado po
derá instituir a obrigatoriedade rle contrata
ção de seguro para a cobertura de riscos con· 
siderados de relevância sócio-económica na
cionaL 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Transitórias 

Art. 21. Dentro do prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias da publicação desta lei comple
mentar: 
I- as entidades integrantes do Sistema 

Previdenciário Privado, previstas nos incisos 
do art. 19, deverão enquadrar-se nas dispo
sições desta lei complementar; 
II- o Executivo deverá enviar ao Legis

lativo os projetes de lei ordinária referidos 
neste artigo. 

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 23. Revogam~se as disposições em 
contráriO. 

Justificação 

A lei complementar deve ser uma lei sinté
tica, abordai-ido os pontos essenciais do tema 
abcangido. 

No tocante ao seguro privado, à previdên
cia privada aberta e à capitalização, a lei com
plementar prevista no inciso II do art. 192 
da Constituição, teve pelo menos 5 projetas, 
de autoria da Susep, do IRB, da Fenas_eg, 
da ANAPP e da Fenacor, respectivamente 
com 66, 54, 39, 65 e ~-8 artigos; todavia, 9 
cJ.u<fapresenfamos tern apeflas 22. -

O ponto básico de nossa proposta é consi
derar a existência de três sistemas e não de 
um único, pois há uma grande diferença de 
características entre eles: 

L A previdência privada é predominan
temente social, com provisões técnicas capi
talizadas ao longo prazo e cálculo atuarial. 

2.- O seguio é preponderantemente eco
nómicõ; Com provisões-técnicaS anuais e esti-
t:natíVá .ittuúial. -

3. A capitalização é basicamente finan
ceira, com provisões técnicas capitalizadas a 
longo prazo e inferidas por matemática finan
ceira. Daí a necessidade de três sistemas a 
serem regulados separadamente em seu des
dobramento em lei ordinária. 

Outro ponto importante_ é o Conselho de 
Seguros, que apenas no projeto do IRB tem 
alguma importância, por suas funçOes norma
tivas e jU:dicativas, além de__ algumas execu
tivas; no da Fenaseg perde as normativas, 
mas lhe cabe !:iugerir leis sobre os si!:itemas; 
no _da Fenacor passa é mero órgão consultivo; 
e-nos dá Susep e da ANAPP é eliminado, 
surgindo em seu lugar um mero órgão cole
gjado dentro da Susep. No nosso ele é man
tido com funções normativas e judicativas, 
as primeiras das quais não implicam a delega
ção legislativa e assim respeitam o que se 
dispõe no art. 25 do Ato das Disposiçóe~ 
Constitucíonais Transitórias. A novidade do 
projeto que propomos é ·a existência de Câ
maras distintas para cada um dos três Siste
ma~. o que lhes simplifiCa e flexibiliza a ope
ração, embora eventualmente possam reu
nir-se conjuntamente, quando o interesse co
mum o exigir. 

Alguns outros aspectos particulares de nos
so projeto são: 

1. Melhor caracterizar as provisões técni
cas e acabar com o erro -de denominá-las re
servas técnicas, pois provisões são despesas 
realizadas_ ante~ da _apuração do resultado, 
enquanto rese_rvas são apartadas do resulta
do, depois de apurado. 

:z. Dai'_ uma solução melhor aoS crÚérios 
de cobex:tura no ativo das provisões técnicas. 

3. Deixar certas quantificações, como nú
mero de dirigentes da Sus_ep e do IRB para 
a lei ordinária. 

4. Restringir certas prerrogativas esta
tais, como o monopólio do IRB de colocação 
de- resseguros no exterior, que tanto prejuízo 
tem dado ao mercado segurador nacional. 

5. Ensejar a ampliação da capacidade de 
retenção de seguros e1J1 nosso País, com a 
possibilidade de o IRB enviar retroces!:iões 

às entidades de previdência privada aberta 
e às companhias de capitalização. 

No mais, é a manutenção de preceitos cons
tantes da legislação anterior e consagrados 
pela experiênciã brasileira. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990 . ...::... 
Senador João Menezes. 

r A Comissão de Assunto~ Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Sobre a mesa, 'projeto que será lido pelo 
Sr. 1'·' Secretário. 

É lido o seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O projeto lido será publicado e remetido 
à comissão cOmpetente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1\' S_ecretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 155, DE 1990 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 43, II, do Regimento 

Interno, solicito licença para me afastar dos 
trabalhos da Casa, no períodO de 18 a 30 
do corrente mês para proceder registro di;: 
candidatos do Partido que lidero nesta Casa 
junto ao TRE- Acre. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. -
Mário Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido será votado após a 
Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n~ 147, de 1990,lido na sessão de sexta
feira passada, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Srs. Senadores, para a reali
zação de sessão especial para homenagear 
o jornalista Carlos Castello Branco, pelo 
transcurso de seu 7Qr aniversário, o qual não 
foi votado naquela oportunidade. , 

Em votaçio. 
___ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está finda a Hora do Expedi~nte. Presen
tes :na Casa 51 Srs. Senadores~ 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n? 136, de 1990, de autoria do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, 
solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição; nos Anais do Senado Fede
rai, do discurso pronunciado pelo Sr. Jú
lio Mesquita, Diretor-Presidente do Jor
nal O Estado de S. Paulo, no dia 23 de 
maio do corrente ano, pela passagem do 
"Dia da Indústria" e pelo recebimento 
da Medalha do Mérito Industrial. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a 

transcriçã-o solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcríÇão 
é solicitada: 

Excelências, minhas senhoraS· e meus se
nhores, 

É com profunda emoção que rtcebo das 
mãos do ilustre chanceler da Ordem do Mé
rito Industrial, Dr. Jos_é _Aquino Porto, as 
insígnias desSa comenda tão dignifiCante, e 
daquelas do ilustre amigo Dr. MáriO Amato 
o diploma correspondente. Não necessito di· 
zer que não é esta comenda que me integra 
no mundo industrial. A atividade jornaffstica 
que desenvolvi durante toda minha vida pro
fissional foi, até certo ponto, uma atívldade 
da indústria. Se não o foi -no sentido estrito 
do termo, foi naquele mais amplo, mais políM 
tico, de defesa da indústria contra -aqueles 
que sempre a pretendem denegrir, agredindo 
a imagem do- empresário. -

Esta ocasião é propícia p<ira ie.tfirmar as 
posições que O Estado de S. Paulo tem toma
do em defesa não só da indústria, mas do 
empresariado como um todo. Nacional ou 
estrangeiro, diga-se a bem da verdade histó
rica e da coerência ideológica. A ocasião é 
duplamente favorável. De um lado, porque 
falo em Brasília, sede e centro do poder polí
tico. De outro, porque sei que_entre aqueles 
que me ouvem estão muitos que com hones· 
tidade e grandeza de alma defendem as medi· 
das anunciadas pelo Presidente Fernando Co
llor com o objetivo de sanear ?S_ finanças pú
bliqas e reerguer a economia. 

E indispensável reafirmar que não se pode 
responsabilizar o empresário -de qualquer 
setor de atividade que seja pela crise em que 
o Brasil mergulhou depois de 1985. O grau 
de intervenção do Estado na economia impc· 
diu, sempre, que o jogo do mercado levasse 
à fixação de preços e à locação rorreta de 
recursos. O controle da atividade económica 
e a flXação de preços tém sido no Brasil, desde 
muito, uma prerrogativa do Governo, que 
impõe preços e determina inveStirrientos, 
além de fiXar a taxa de juros ao sabor de 
suas necessidades. Tivesse-havido m·ercado 
no Brasil e com certeza nos-s-a-situação econó
mica hoje seria diferente. E com certeza, 
aqueles que só conseguiram se projetar como 
controladores da atividade económica não te
riam motivos para criticar o empresário- e 
transformá-lo no bête noire da crise social 
brasileira. 

Sei que os senhores compartem ·comigo o 
sentimento de que nossas responsabilidades 
diante dos problemas brasileiros são crescen
tes, sei que os senhores sabem, co-mo eu, 
que não é mais possível manter as dístâncias 
sociais que humilham o Brasil no conjunto 
das nações civilizadas. Mas sei, também, que 
os senhores,,da mesma forma que eu, sabem 
que as tarefas a serem executadas não depen
dem apenas de nossa disposição de patroci-

narmos campanhas da fraternidade. A solu
ção desses problemas, sabemos, passa pelo 
crescimento econômico, pelo mercado, pela 
livre_empresa e_ pela retirada dos controles 
governamentais sobre a economia. Além, 
desn_ece_ssário dizer, pela privatização real da 
economia e pelo enxugamento da máquina 
estatal. 

Estão aqui rieste almoço, honfando·me 
com sua presença, empresários que repre
sentam parte substancial do chamado PIB 
brasileiro. Acredito que aquilo que vou dizer 
traduza o que vai" em seu ínlinfó. Por isso 
atrevo-me a dizê-lo- embora a tradição jor
nalíStica de toda uma vida me Iev;tsse a falar 
de qualquer maneira. b que desde sempre 
aprendi a não temer a censura ilegítima do 
poêter, político ou económico. 

O setor privado brasileiro atravessa séria 
crise em decorrência do plano "Brasil Novo", 
que alguns teimam de chamar de "Plano CoM 
Uor". As empresas privadas foram apanhadas 
de surpresa por ·medidas de violência poucas 
vezes vista na nossa história económica. Ape
sar da violência do choque e malgrado as 
violentações da ordem jurídica que -se come· 
tefã.m, as e:mpreSãs Cumprifam aquilo que de· 
las se esperava. Cumpriram porque os empre
sários têm aguda consciência de suas respon
sabilidades para com a Nação. 

Do DoVemO ·touOr,-iO.felizrileD.te, não se 
pode dizer que esteja empenhado com igual 
ardor na realização do planos que estabeleceu 
e que nós, ·empresários, cumprimos. O chefe 
do govern-o foi obriga® a assumir publica
mente não apenas os erros grosseiros come
tidos contra a Constituição, mas a chamar 
a si a respOrisatiilidade pela execução de suas 
ordens!_ Da mesma· maneira que não se víra 
re_forma._econômica_ do- fioriê deSfa--que nos 
inquieta, nunca· se viu, no sistema presiden
cialista, o reconhecimento explícito desse fa· 
t_9. _Ele indica que o governo não_ funciona 
harmonicamente, que nete há setores que en
tram em conflito entre si. QUe, nele, um miM 
nistro_de Estado pode ausentar-se de seu pos
to durante cinco dias sem dar satisfações à 
opinião pública. Nã.empresa privada, os acio
nistas sabem quando seu diretor esteve au
se~te e_ ~umpriitdo que tipo de missªo! 

Sabemos todOs q"üe- o Governo enfrenta 
sério desafio. Por um lado, são os dirigentes 
sindicais radicais que deSejam a todo o custo 
que o plano malogre para que alguns mais 
radicais possam pescar em águas turvas~ Por 
outro lado_, é a administração que se recusa 
a obede.c;er .ordens. Esse$ _desafios, pel_o meM 
nos na-pcil-te administrativa, não Nmsido res
pondidos com a presteza que se faz neces
sário. Ora1 se o Governo não demonstrar na 
realização de seu plano a mesma vontade que 
os empresários puseram na execução dos 
seus, o malogro será fatal. Não será justo, 
como não é justO, que o setor privado conti
nue pagando pela incapacidade de o Execu
tivo, irmanado ao Legislativo e ao Judiciário, 
realizar a reforma do Estado que o habilite 
a exigir dos empresários ainda mais sacrifí
cios. Propositadamente falo ent mais sacri
fícios- porque tudo leva a crer que, incapaz 

de pôr ordem na sua própria casa, o Governo 
Collor de Mello queira responsabilizar os em
presários pelo fracasso do plano. Nós estamos 
prontos a continuar fazendo os sacrifícios que 
nos pedem, desd_e que a Constituição e as 
leis sejam respeitadas. E desde que o Go
verno faça a sua parte. Fora dat, impor ao 
empresário um sacrifício maior do que ele 

, pode consentir enquanto cidadão, é caminhar 
por fnvios caminhos. 

Cumpra, Sr. Presidente, com os seus com
promissos perante a Nação, que nos sabere· 
mos cumpor com os nossos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- As matérias constantes dos itens 2 a 5 
d_a_ p~uta ficam com a votação adiada, em 
Virtude da inexistência de quorum qualifica
do, de que dependem. 

São os seguintes os itens adiados: 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N'' 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição no 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N•· 4, DE I989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 69 
ao art. su do Ato das Disposições ConstituM 
cionais Transitórias. 

-~-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 6, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nP 6, de 1989, de 
autoií3 do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N' !, de 1990 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Einenda à Constituição n\' 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que aCrescenta disposiM 
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 6: 

-6-

Díscussão, em turno único, de Projeto 
de Lei do Senado n" 224, de 1989 -
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Complement'ar, de autoria do Senador 
Carlos Chiarem, que estabelece condi
ções para a aposentadoria especial dos 
servidores públicos civis da União, Esta
dos, Municípios e do Distrito Federal, 
bem como dos trabalhadores regidos pe
la CL T, conforme o disposto, respectiva
mente, no § lY do art. 40 e do inciso 
II do art. 202 da Constituição Federal, 
tendo 

PARECER, sob ni 108, de 1990, da 
Comissão " · 

- de Constituição~ Justiça e Cidada
nia, favorável, com emenda que apre
senta de nD 1-CCJ. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco 
sessóes ordinárias, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, II, b, combinado com 
o art. 277 do Regimento Interno. 

Ao Projeto não foram apresentadas emen· 
das. 

Em discussão o projeto e a emenda, em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Nos termos do art. 288, III, a, do Regi· 
menta Interno, a matéria depende, para sua 
aprovação, do voto favorável da maioria ab
soluta da composição da Casa, devendo ser 
feita pelo processo nominal. Tendo havido, 
entretanto, acordo entre as Lideranças, a ma
téria ser~ submetida ao Plenário simbolica
mente. 

Em votação o projeto, sem prejUízo da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que ,o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 224, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Estabelece condições para aposentado
ria especial dos servidores públicos civis 
da União, Estados, Municípios e do Dis
trito Federal, bem como dos trabalha
dores regidos pela CLT, conforme o dis
posto, respectivamente, no § 1 & do art. 
40 e no inciso ll do art. 202, da Consti
tuição Federal. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1 v Conforme o disposto no § 1 ~ do 

art. 40 e no inciso II do art. 202, da Consti
tuição Federal, os funcionáriOs -CiviS da 
União, Estados, Municípios e do Distrito Fe
deral, bem como os trabalhadores em geral, 
respectivamente, sujeitOs aõ exercício de ati
vidade penosa, insalubre ou perigosa ou que 
assim venha a ser considerada, terão direito 
ã aposentadoria especial, com proventos inte
grais, em tempo inferior a trinta e cinco anos 
de trabalho paró. o homem e trinta anos para 
a mulher. 

Art. 29 Para efeito da lei, serão conside
radas atiVidades especiais as assim definidas: 

I - atividades penosas são todas aquelas 
que, por sua natureza, condições ou métodos 
de trabalho, sejam exercidas em condições 

ergonô~icas dcsfav_orávei~, s~scetiveis de 
provocarem o aparecimento de doenças cró
nicoMdegenerativas ou fadiga física e psíquica, 
precoces ou que exijam dos trabalhadores es
forço e condicionamento físicOs especiais, re
petitividade imutável da tarefa ou atenção 
concentrada em níveis acima dos limites de 
tolerânc_ia fixados, em razão da natureza do 
trabalho a que estão submetidos ou, ainda, 
as atividades que são .exercidas de forma 
constante e. contrariamente ao ritmo bioló
giCO-·de-repO"u-sO-rioturno e· as· que, mesmo 
sem serem insalubres, imponham trabalho di· 
reta com materiaf de natureza repugnante 
ou com restos e .dejetos humanos e de ani
mais; 

II- atividades insalubres são aquelas que, 
por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os trabalhadores a agen
tesnocivos à saúde, acima dos Hmites de tale· 
rância estabelecidos por normas específicas, 
em razão de natureza e da nocividade do 
agente e do tempo de exposição aos seus efei
tos, inclusive cumulativamente; 

III - atividades perigosas são. todas aque· 
las que, por sua natureza, condições ou méto
dos de trabalho, impliquem no risco cons
tante e acentuado de acidente grave, capaz 
de provocar incapacidade, invalidez perma· 
nente ou morte. 

Parágrafo único. As atividades penosas, in
salubres e perigosas serão classificadas con
soante critériOs estabelecidos pelo Poder 
E~ecutivo, nos graus máximo, médio e mí
nimo. 

.Art. ,3_~ _.A aposentadoria especial é devi
da ao servidor público e ao trabalhador em 
geral que tenha exercido atividade penosa, 
insalubre ou perigosa ou que assim venha 
a ser consideJ:ada, no tep1po mínimo de 15 
(quinze) anos 'no grau máximo, 20 (vinte) 
anos nó grau médio e 25 (vinte e cinco) anos 
no grau mínimo. 

§ 1~ O período em que oseividorpúblico 
oU trabalhador celetista, enquadrado nesta 
lei, tenha estado licenciado do serviço para 
exercer cargo de administração ou de repre
sentação sindical ou tenha estado em gozo· 
de auxílio-doença ou aposentadoria por inva
lidez, decorrentes das atividades especifica
das no caput deste artigo, será contado para 
a aposentadoria especial. 

.§ '}.? O. tempo de serviço desempenhado 
em atividades penosas, insalubres ou perigo
sas·, em quaisquer dos seus graus, será soma~ 
do.ao tempo de serviço em atividade nonnal, 
para qualquf?respécie de aposentadoria, após 
a conversão daquele, segundo critério· de 
equ·ivalência e proporcionalidade, através 
dos seguintes índices, ao.s quais será multi
plicado: 
I- 2;34 para o homem e 2,0 para a mu-

lher, no grau máximo; · . . 
·ii -1,75 parà o homem e ·1,5 para a mu

lher, no grau médio; 
-III ~1,4 para o homem e 1,2 para a mu

lher, no grau mínimo. 
. § 31• No caso do exercício de atividade 

que acumule a ·incidência de duas ou mais 
condições de penosidade, insalubridade e ·pe
riculosidade, a contagem do tempo far-se-á 

pela adoçâo do índice referente ao grau ime
diatamente supe.rior, sç classificada em idên
tico grau, e pelo índice referente ao grau de 
maior intensidade, se; .classificado-e:m graus 
diferentes. 

Art. 49 O Poder Executtvo regulamenta
rá esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, sob pena de responsabilidade. 

Art. s~ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6~ Revogam·se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em votação a Emenda n~ 1-CCJ. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Cõmiss~õ DiretOra, para 

a redação final. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA SUPRESSIVA 

Ao Projeto de Lei do Senado n~> 224/89. 
Suprima-se do texto do art. 4" a expressão 

"sob pena de responsabilidade··~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
......-Esgotada a Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à votação do Requerimen
to n~ 152, de 1990, de urgência, lido no Expe
diente, para o Ofício n'·' S/19, de 199Ó. 

Em votação. . 
Os SrS. Seiútdores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da 

segunda sessão ordináriã sUhseqU.eüte. 

O SR; PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-· Passa·se, _agora, ã votação do Requeri
mento n!' 153, de 1990, de urgência, Tido no 
Expediente, para o Projeto de Lei do Senado 
n• 50, de !990. 

Em votação. . . . 
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária subseqüente . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento 
n" 154, de 1990, de autoria do Senador João 
Menezes, solicitando licença para ausentar-se 
dos trabalhos da Casa no período de 18 a 
30do corrente mês, a fim de organizar e presi
dir a Convenção Regional do Partido Demo
crático Cristão no Estado do Pará. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Passa-se à votação o Requerimento n" 155, 
de 1990, do Senador Mário Maia, solicitando 
licença para se afastar dos trabalhos da Casa 
no período de 18 a 30 do corrente. 



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (Seção II) Quinta-feira 1:1: 3099 

Em votação. 
O 'Srs. Senadores q'Ue o aprovam queiram 

perma·necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ConcedO a palavra ao nobre Senador João 
Menezes, como Líder, para uma comunica-
ção. --

0 SR. JOÃO MENEZFS PRONUN
CIA O SEGUI!'fTE DfSÇURSO QUE,. 
ENTREGUE A REVISA O DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palç!.Vra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do ora'ttor.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, primeiramente, desejo congratular-me 
com o Secretário de Desenvolvínlento Regio
nal, Dr. Egberto Baptista, pela posse, hoje, 
como Gerente Especial de Projetas Sucroal
cooleiros do Brasil, na sua Secretaria, do Dr. 
Pedro Rogério, um homem que conhece pro
fundamente os problemas de açúcar e álcool, 
no mais alto sentido da palavra. 

A Secretaria de Desenvolvimento Regio
nal, sob a direção do Dr. Egberto Baptista, 
com·a responsabilidade hoje do desenvolvi
mento das Regiões Nordeste e Norte (Ama
zónia), tem sob seu comando a Sudene, a 
Sudam e a Suframa, recebe -Incumbência do 
Presidente da República para também assu
mir o comando do álcool e do açúcar do Pafs, 
onde temos uma força de trabalho de mais 
de 1.260 mil trabalhadores. 

Tenho confiança absoluta no Dr. Egberto 
Baptista, que é paulista, e, como tive oportu
nidade de dizer na posse do novo Superin
tendente da Sudene, o GOvernador Adauto 
Bezerra, o que nos interessa não é o regíOna
lismo; o que nos interessa são homens, sáo 
brasileiros capazes de resolver os problemas 
nacionais. Citei, naquele momento, que o 
General Euler Bentes foi o inaior Superin
tendente da Sudene, e era um carioca. 

Portanto, congratulo-me com o Senhor 
Presidente da República por ter incluído essa 
área importante de abastecimento do País, 
essa indústria de álcool e açúcar, sob o co
mando, sob o tirocínio de Dr. Egberto Bap
tista, Secretário df: AssuntOs -Regionais. 

Este, o primeiro assunto que: tinha a tratar, 
Sr. Presidente. 

O segundo assunto, Sr. Presidente, trata-se 
de artigo do Jornalista Carlos Castello Br-an
co publicado no Jornal do Brasil de 27 de 
maio p.p, sob o título "Collor mais forte para 
resistir". 

Aliás, de propósito deixei para comentar 
por último este artigo do u-osso Carlos Cas
tello Branco. Vou ler apenas alguns tópicos 
- e peço que o artigo faça parte integrante 
deste pronunciamento, para que conste dos 
Anais do Senado. O jornalista CarloS Cas
tello Branco, que todos conhecemos pelo seu 
tino polítíco e que toda a imprensa brasileira 

e a classe pofítíca respéíúi, ·teVe tudo o que 
disse neste artigo concretizado. 

Diz ele: 

"COLLOR MAIS FORTE 
PARA RESISTIR 

A pesquisa do lbope deu ao Presiden
te Fernando Collor a segurança neces~ 
sária para enfrentar a "ressaca dos inte
resses contrariados" e a este jornalista 
a lição renovada de que deve medir sem
pre cuidadosamente_ suas avaliações, 
mais ate_a_tQ aos fatos do que às aparên
cias. 

As turbulências que se armavam no 
alto e em baixo, à direita e à esqueTda, 
para envolver o Governo em dúvidas 
quanto ao êxito do Plano Collor, não 
se armavam ~ partir de apoios consis
tentes nas diversas camadas da popula
ç_ão_ que mantêm intactas suas esperanças 
no êXito dã. política presidencial." 

Mais em baixo: 

" ... a massa operária para rejeição em· 
bloco do programa oficial. 

Antes também tínhamos observações 
de pessoas bem situadas no Rio e em 
São Paulo de que as cúpulas empresaliais 
e políticas convenciam-se de que rejeitar 
ó Plano Collor seria alternativa menos 
dramática do que vê-lo atropelar, na sua 
execução, interesses consolidados nos 
quais se assentariam pressupostos da paz 
política e social. Collor identificou neste 
tipo de raciocínio simplesmente a ressaca 
dos interesses contrariados." 

Mais adiante_: 

"Não padece dúvida igualmente de 
que a ofensiva do Congresso para obter 
revisão da política salarial negativa sob 
ameaça de decretar ele mesmo uma ou· 
tra política salarial positiva, isto é, con
cedendo aumentos proporcionais à taxa 
inflacionária, perde irllpaCto ante os nú
meros do Ibope. 

Entre as motivações da iniciativa de 
parlamentares de modificar a política de 
remuneração do trabalho estava a sensi
bilidade em ano eleitoral a reivindicação 
de grandes contingentes do eleitorado. 
A pesquisa de opinião leva os mesmos 
deputados e senadores a outras dúvidas: 
o eleitorado afinal dá prioridade a reivin
dicações dos trabalhadores ou ao êxito 
do combate à inflação? 

Diz mais: 

"A ênfase das prioridades vai se alte
rãndo e questões como saúde e educação 
pa~sam ao primeiro plano. A opinião pa
rece firme também na intenção de presti
giar o emagrecimento da máquina doEs
tado ainda que com sacrifício de cente
nas de milhares de servidores. Sobre a 
emoção com sofrimentos individuais 
prevale-ce a aspiração de acertar de uma 
vez por todas erros crónicos da gestão 
do Estado." 

E termina:-

"O Presidente Fernando Collor apa
rentemente pode deslocar-se- para a Itá
lia no começo do mês e ali torcer pela 
Seleçâo brasileira sem receio de que teria 
dificuldades na volta de descer no país 
que estaria então convulsionado por uma 
greve geral de grandes proporções. Isso 
dificilmente acontecerá, a não ser que 
fatos novos, ainda não previsíveis embo
ra desejados pelas forças que lhe são hos
tis, alterem a confiança de 74% do pã.ís 
na execução do seu programa de gover
no. O presidente tinha a intuição de que 
as coisas se passavam ainda mais agora 
o Ibope lhe reforça com números a im
pressão de que está enfrentando com êxí
to os problemas que afligem a todos 
nós." 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. NEY MARANHÃO EM SÊU 
DISCURSO: 

Coluna do Castello 
COLLOR MAIS FORTE 

PARA RESISTIR 

A pesquisa do Ibope deu ao presidente Fer
nando Collor a segurança necessária para en
frentar a "reSsaca- dos interesses contraria
dos" e a este jornalista a lição renovada de 
qü-e deve medir sempre cuidadosamente suas 
avaliações, mais atento aos fatos do que às 
aparência.;;. As turbulências que se armavam 
no alto e em baixo, à direita e à esquerda, 
para envolver o governo em dúvidas quanto 
ao êxito do Plano Collor, não se armavam 
a partir de apoios consist_entes nas diversas 
camadas da população que mantêm intactas 
suas esperanças no êxito da política -presiden
cial. Antes trabalhávamos com greves irrom
pidas em pontos diversos do País paralisando 
cidades e serviços e com o anúncio de uma 
greve geral que pretende ainda articular uma 
resposta política ao plano de governo. Hoje 
temos a informação confiável de que as cen
trais sindicais dificilmente mobilizarão a mas
sa operária para rejeição em bloco do progra
ma oficial. 

Antes também tínhamos observações de 
pessoas bem situadas no Rio e em São Paulo 
de que as cúpulas empresariais e políticas 
convenciam-se de que rejeitar o Plano Collor 
seria alternativa menos dramática- do que vê
lo atropelar, na sua execução, interesses con
solidados nos quais se assentariam pressu
postos da paz polftica e social. Collor identi
ficou nesse tipo de raciocínio simplesmente 
a "ressaca dos interesses contrariados ·•. Tudo 
bem. O lbope deu razão ao presidente, pelo 
menos na medida em que a razão se mede 
pela manifestação da confiança popular. Es
tamos diante de fato que só fatos postériores 
poderão alterar e por enquanto ntio há indí
cios de que isso possa acontecer, 

Não parece correto interpretar restritiva
mente, como o vêm fazendo alguns políticos, 
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os 43% de manifestações de aplauso à ação 
da ministra Zélia Cardoso de Mello. Eles de
finem antes o destaque dado pela população 
ao trabalho da equipe económica, que é a 
peça mestra deste governo; depois do presi· 
dente da República, cuja proposta global foi 
aplaudida por 74%. Os ministros foram c!as
sificadós segundo sua ação visível e segundo 
os espaços que óCO.parn na mídia. E certa· 
mente também pela medida em que no pres
tígio dado ao seu trabalho sinalízam a satisfa
ção do próprio Collor com seu desempenho. 
O presidente e a ministra da Economia com
parecerão assim à reunião ministerial de ama
nhã reforçados na disposição de ~~vitar Eeposi
ções automáticas de salário e de -manter os 
cortes no serviço público. 

Não padece dúvida igualmente de que a 
ofensiva do Congresso para Obter revisão da 
política salarial negativa sob ameaça de de
cretar ele mesmo uma outra política salarial 
positiva, isto é, concedendo aumentos pro
porcionais à taxa inflacionáría, perde impacto 
antes os números do lbope. O ministro Antô
nio Rogério Magrí, quando pleiteou uma so
lução negociada, para a qual ainda não obte
ve a adesão da ministra da Economia, agia 
sob a natural influência- dos seus companhei
ros de liderança sindical que se articulavam 
politicamente para obter alterações da deter
minação do governo de deixar a questão dos 
salários en"tregues à livre negociação entre 
as partes. Magri aparentemente não se ren
deu ainda, mas tudo indica que Zélia amanhã 
estará mais forte para resistir a qualquer ten
tativa de indexação da economia. 

Entre as motivações da iniciativa de parla~ 
mentares de modificar a política de remu
nerçaão do trabalho estava a sensibilidade 
em anC? eleitoral a reivindicações de grandes 
contingentes do eleitorado. A pesqu_isa de 
opinião leva os mesmos deputados e sena
dores a outras dúvidas: o eleitorado afinal 
dá prioridade a reivindicaç6es dos trabalha
dores ou ao êxito dO combate à inflação? 
A ênfase das prioridades vai se alterando e 
questões como saúde _e educação passam ao 
primeiro plano. A opinião pareCe firme tam
bém na intenção de prestigiar o emagreci
mento da máquina do Estado, ainda que com 
sacrifício de centenas de milhares de servido
res. Sobre a emoção com sofrimentos indivi-· 
duais preValece a aspiração de acertar de uma 
vez por todas erros crónicos da gestão do 
Estado. 

O presidente Fernando Collor aparente
mente pode.deslocar-se para a Itália no come
ço do més e ai torcer pela Seleçáo brasileira 
sem receio de que teria dificuldades na volta 
de descer no país que estaria então convul
sionado por uma greve geral de grandes_pro
porções. Isso dificilmente acontecerá a não 
ser que fatos novos, ainda não previsíveis em
bora desejados pelas forças que lhe são hos
tis, alterem a confiança de 74o/c do país na 
execução do seu programa de governo. O 
presidente tinha a intuição de que as coisas 
se passavam assim mas agora o lbope lhe 
r~força com números a impressão de que está 

enfrentando com êxito os problemas que afli
gem a todos nós. 

Carlos Castello Branco 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O reg__ueri_mento de_ V"" Ex~ será.regimen
tairilente atendido. (Pausa) 

Cotn a palavra, como Líder, o nobre Sena
do_r femando_Henriq!JÇ Çardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB - SP. Como Líder, pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado 
acaba de aprovar requerimento que apresen
tei, pedindo a transcrição, nos Anais, de dis
curso _do jornalista Júlio de Mesquita Neto. 
Sabem V. Ex·• que raramente faço pedido 
desta natureza, que não é do meu feitio ho
menagear com facilidade, mormente pessoas 
que têm uma representação social do porte 
da do Dr. Júlio de Mesquita Neto. 

Se o fiz, foi porque assisti ao di_scurs_a_, o 
que me pareceu algo raro no Brasil: alguém 
que diz com tanta clareza o que pensa, não 
temendo desagradar. E digo isto com tranqüi
lidade,porque a mim muitas vezes me desa
grada o que diz-ou crque escreve O Dr. Júlio 
de Mesquita Neto nos seus editoriais. 

Maseleo o fez com tanta firmeza, foi capaz 
de fazer críticas tão severas ao Governo, no 
momento_ em- que raramente se vê alguém 
ouSar criticar Os governos, que me pareceu 
ser urri bom exemplo. 

A principal homenagem que quero prestar 
a esse jornalista é pela sua coerência_ Ele 
tem tido a coragen:r; em determinados mo
mentos, de romper com formas, de romper 
com conveniências, e dizer, com clareza·, ao 
eaís1 o que ele pensa. Já disse e repito: quan
tas vezes discordei e discordo de editoriais 
do_ O Estado de S- Paulo, mas o jornal tem 
linha, tem uma posição e permite, portanto, 
que a opinião Pública se forme, permite que 
nos situemos diante dele, a favor ou contra. 
E esta maoeíra de encarar. o jornalismo, com 
denodo e sem temer represálias, é encora
jadora nuffi País em que. a mídia tem peso 
tão grande, e que a opinião pública, necessa
riamente, passa pela mídia. Se não houver 
esta firmeza de posições, tudo tem certo sa
bor, sem querer usar palavras fortes,_ de misti
ficação"; dá a impressão de que os editoriais, 
as posições são tomadas mãis "para inglês 
vá". Não é o caso de O Estado de S. Paulo. 

A. tal ponto foi duro na crítica o jornalista 
Júlio de Mesquita Neto, que eu fiquei ansioso 
por ver quat seria a reação dos que estavam 
assistindo ao discurso, porque eram todos 
empresários, como diz ete, não só do mais 
alto gabarito como da mais alta pãrticipação 
no PIB brasíleiro. 
- O exemplo do Dr. Júlio de Mesquita Neto 

de dizer com tanta força o que pensa devia 
encorajar outros setores da sociedade a tam
bém fazê-lo. 

O Brasil atravessa, como todos estamos 
percebendo, um momento inquietante o meu 
Partido se colocou, n~ste Con_gresso e fora 
dele, em oposição poWica ao Governo, mas 

teve o cuidado de dizer que não estaria em 
oposição aos interesses do País. Neste mo
mento, estamos nos limites da possibilidade 
de fazer com que o sacrifício já imposto ao 
País resulte algo positivo, mas há o risco de 
que não alcançe este resultado: As informa
ções recentes sobre" o custo de vida e os dados 
que estão sendo coligidos, aqui e ali, mostram 
qlle a infalibilidade ou a "imexibilidade" que 

-ªlguns quiseram atribuir aq Plano Collor não 
é verdadeira. Esfe Plano corre perigo e não 
adianta tampar o sol com a peneira. 

Melhor faz o Dr. Júlio de Mesquita Neto, 
que diz com clareza o qu~: pensa, que diz: 
"Olha, Senhor Presidente, o Senhor nãa_está 
sendo capaz de tomar as medidas n~~_sárias 
para pôr a caSa em ordem. É melhor dizer 
com franqueza, que posso discordar, posso 
dizer que Sua Excelência está talvez indo lon
ge demais na tentativa de pôr a casa em or
dem, mas dizer o que pensa, do que ficarmos 
todos calados, à espera de que os problemas 
se solucionem por si próprios ou que o Gover
no, num passe de mágica, con-siga atenter 
ãs demandas generalizadas. 

Neste momento, mais uma vez- e é bom 
que seja bem antes das eleiç~es -, os vários 
setores da sociedade brasileira deveriam fa
zer um esforÇO parã que -divisássemos qual 
o horizonte do País .. 

Se o Plano Collor não funcionar a eonten~ 
to, haverá conseqüências terríveis para toc{os 
nós. Se a economia não funcionar a contento, 
haverá conseqüências terríveis para todos 
nós. E isto independe de posição partidária. 

As eleições são outra coisa. Uns vão ganhar 
e outros vão perder, independentemente até 
do rumo que a economia tome, mas todos 
vão sofrer as conseqüências se o rumo for 
o negativo. -- -

Estamos assistindo, neste momento, a uma 
espécie de exército cujos generais não sabem 
qual é o adversário" e, freqüentemente, esco
lhem como adversário aquele que é o tradi-
cional e o mais fraco: os-salários. - -

Dá a impressão, de novo, de que ou exiSte 
uma política rígida para com os salários ou, 
então, a economia não vai funcionar. 

Será mesmo? Será mesmo que essa batida 
idéia de que tudo depende de uma politica 
salarial vai \'altar à tona? 

Neste momento não há aquecimento da 
demanda. Ao contrário. os indicadores são 
preocupantes quanto à recessão, ~esemprego 
crescente nos Estados mais industriaHzados, 
desemprego em. função da reforma adminis~ 
trativa qtre está sendo feita. Então, de onde 
vem o desac_erto eventual que possa ocorrer:? 
Por que essa inflação não _cede?_ Talvez por~ 
que seja algo de muito mais enraizado e inte· 
resse da cultura nacional do q_ue se pensa. 
Quem sabe seja iilllito mais difídiCombatê-la 
com arsenal de medidas económicas dispo· 
níveis do que imaginávamos. 

Toda vez que há um plano novo, a crítica 
costuma dizer qu~ "este é eXcelente". Com 
respeito a este último, quando foi editado, 
eu praticamente não ouvi crítica consistente: 
todos diziam que desta vez ·qualquer vaza-
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menta seria controlado. Não foi. Está-se ven
do que não foi e também não quero repetir 
o que todos já sabem, mas, na verdade, as 
empresas conseguiram desbloquear seus_ ati~ 
vos. Quem não conseguiu fazé_-lo foi a pessoa 
física._As fanuTias, a classe média tiveram 
e tém os seus ati vos· bloqueados_; as empresas 
se defenderam. Houve, portanto, um vaza
mento. 

Diante disto, parece-me que as palavras 
do Dr. Júlio de Mesquita são as de um homem 
de _coragem. Ele disse o que pensa, que as 
coisas, se não derem certo, é por culpa do 
Governo. 

Eu não penso assim. Eu não penso que, 
se as coisas não derem certo, seráo só por 
culpa do Governo. Os empresários terão uma 
dose de culpa; nós todos teremos alguma dose 
de respOnsabilidade. Ao pedir a transcrição 
do discurso do Dr. Júlio de Mesquita Neto 
o que quis foi louvar alguém que tem cora~ 
gem, e isso é talvez próprio dos paulistas, 
que tém, muitas vezes, um sentimento de iso
lamento do resto-do Mundo. Não só do País, 
mas do resto do Mundo. 

O Sr. Afonso Arinos- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQOE CARDO
SO -OuÇo o aparte do nobre Senador Afon-
so Arinos. O- -

O Sr. Afonso A ri nos - Este aparte é, até 
mesmo, uma recordação de mocidade, da mi
nha distante mocidade. Eu escrevia no matu· 
tino de Assis Chatcaubriand 1 O Jornal, quan
do veio o falecimento de Júlio de Mesquita. 
O Jornal A Província de S. Paulo precedeu 
O Estado de S4 Paulo. Fundado O Estado 
de S. Paulo, com ·a falecimento de Júlio de 
Mesquita escrevi artigos para O Jornal, Cha
teaubriand me pediu que colaborasse no arti
go que ele estava escrevendo sobre o faleci
mento de Júlio Mesquita. Era um artigo mui
to grande e queria que eu fornecesse o.s tre
chos. Eu fazia crítica literária no O Jornal. 
Então, assisti a esse fato extraordinário. Che
teaubriand me pedindo para escrever c come
cei a dizer coisas sobre Júlio de Mesquita, 
de quem eu sabia pouco, A Província de S. 
Paulo, a história do jornal. Chatcaubriand 
pegou aquílo tudo, acomodou dentro do seu 
artigo e publicou no O Jornal. O artigo foi 
escrito por Chateaubriand, acrescido de meus 
escritos, a pedido dele. Eu queria lembrar 
apenas isto, com saudade daquela época em 
que fazíamos jornalismo. Todos nós lamen
tamos profundamente o desaparecimento de 
Júlio de Mesquita, como todos nós, até hoje-, 
temos uma grande admiração pelo O Estado 
de S. Paulo. Muito obrigado a V. Er 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Sou eu que agradeço a V. Ex• 

Para recordar também -não tenho nenhu
ma ligação com O Estado de S. Paulo assim 
como V. Ex•; que escreveu a pedido de Cha
teaubriand, o jornal para o qual colaboro é 
A Folha. Ao render aqui a minha homenagem 
à atitude_ de Júlio de Mesquita Neto, faço 

meramente p__regfstro de um-valor de alguém 
que diz o que pensa, 

Finalizo dizendo que o ouvi naquele ple.p.á
rio,_ como é muito próprio dos paulsitas, um 
pouco isolados até do mundo, pois tomam 
o avião, vêm a Brast1ia onde dizem o que 
pensam, volta a São Paulo e, tranqüilamente, 
continuam mantendo a sua posição, em temer 
a reação, sem temer as conseqüências even· 
tuais que as vezes ocorrem. No entanto, há 
certa pureza, certa inteireza neste estilo de 
ação, que louvo, ao pedir a transcrição nos 
Anais do Senado do discurso de Júlio de Mes
quita. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de. Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discur
so.) ~-Sr. Presidente," Srs. Senadores, já 
falei aqui, nesta tri' · .na, em outra oportu
nidade, a respeito c..0 c1ima horrível em que 
está vivendo O funcionalismo público brasi
leiro. Hoje, no -entanto, ocupo esta tribuna 
para dizer que foi com alegria imensa .que 
li nos jornais de ontem que houve um recuo 
do Governo nas demissões que seriam consu
madas no âmbito da Universidade brasileira. 

Sou Professor Universitário, como muitos 
outros Senadores aqui também o são. E esses 
que o são sabem muito bem da miséria em 
que vive a Universidade brasileira =e do valor 
do funcionalismo da nossa Universidade. 
Ma~ agora, diante do quadro formado, em 
que a pers~g_uiçã~ se deflagrou, a Univer
sidade passou a ser um alvo, como se fosse 
uma institUiçãO desnecessária, uma institui
ção que sobrasse. E eu fiquei me lembrando 
das histórias que ouvia do meu velho pai, 
jornaHsta combativo, que na década de trinta 
foi impedido de 1ecionar porque ensinava So" 
ciologia e, naquela época, era proibido ensi
nar Sociologia. 

Ele, maís tarde, ao ser anistiado, após a 
ditadura de Vargas, teve que mudar de cadei
ra, ainda, e foi ensinar História do Brasil, 
porque a cadeira se Sociologia fora varrida 
para sempre do curriculum do velho Liceu, 
que seria chamado, mais tarde, de Colégio 
Estadual do Ceará. 

Tempos terríveis em que é possível demitir 
em Universidades! Mas eu soube de uma reu
niãocom os reitores, da qual teria participado 
nosso ex-companheiro Carlos Chiarelli, co
mo Ministro, e dizem que os reitores estariam 
resistindo, morrendo e resistínto, resistindo 
e morrendo, para evitar as demissões no âm
bit_o da Uniyersidadel E, agora, já foi dado 
co_mo palavra fina.! que não haverá mais essa 
demissão de cerca de 40% do pessoal que 
serve ao ensino superior público no território 
brasileiro. __:__ _ ______ _ 

EsSe fato é de grande alegria para mim 
que, homem de oposição, chego à tril:mna 
nesra reuniãõ; Sr. PreSidente, Srs. Senado
res.. desta vez para louvar a atitude governa 4 

mental que, finalmen~e,_ é capaz de tranqüi
lizar os servidores dessa área. 

Ontem, tive o cuidado de, após cantatas 
mantidos em Brasília, fazer algumas comuni
cações para o meu Estado, anunciando tem
pos de paz - finalmente tempos de paz! -
para os universitários. 

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Pois não. Ouço, com todo o prazer, o nobre 
Colega Senador José Eogaça. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador, te
nho, em relação a esta matéria, talvez uma 
posição um pouco diferente da de V. Ex• Não 
acho que a intranqüilidade dos servidores 
possa servir, neste momento, para um posi
cionamento político, até porque, onde hou· 
ver servidores que não trabalham, que são 
ociosos, onerosos ao Estado e, portanto, aos 
contribuintes, é evidente que alguma medida 
tem de ser tomada, e é evidente também que 
os reitores, que são eleitos direiamente por 
esses mesmos seryidores, não poderiam ser, 
em momento algum, adeptos da demissão 
massiva de 30 ou 40% - não sei qual é o 
número- cogitada pelo Governo. 

Que há necessidade de um enxugamento 
da máquina administrativa ninguém tem dú
vida; que isto precisa ser feito com compe
tência, qualidade e respeito â condiçáo huma
na dos trabalhadores é outra questão sobre 
a qual també-m não se pode nem se deve ter 
nenhuma dúvida. Agora, o que me parece 
que ficou claro, nesse processo todo e no 
_recuo evidente do Governo, é que, se_o diag
nóstico está certo, ou seja, se a máquina pú
blica está inchada e_se ela tem funcionários 
demais, os critérios seletivos para a tomada 
dessa decisão precisam existir. Deve haver 
um critério de qualidade e de seleçáo. Esse 
corte náo pode ser feito ao bel-prazer e à 
vontade de um eventual administrador. O 
maior mal do sistema público brasileiro é o 
baixo índice de aproveitamento do potencial 
dos seus servidores, ou seja, há um subapro
veitamentQ da mão-de-obra qualificada, ou 
não, dentro do serviço público. Portanto, a 
questão é muito mais do que talvez excesso 
de funcionários, a questão é essencialmente 
gerencial. O servidor público é mal gerido, 
portanto há um índice muito baixo de apro
veitamento da sua mão-de-obra. Agora, eu 
nunca tinha visto, em lugar nenhum do mun
do, um Presidente anunciar, com arrogância, 
com prepotência, com auto-suficiência, como 
se tivesse nas suas mãos o poder absoluto 
sobre a vida e a morte das pessoas, que iria 
cprtar. dentro de 60 dias, 360 mil cabeças 
no serviço público. Isto, para mim, é inédito, 
uma atitude insólita e sem precedentes. Eu 
nunca tinha visto issO! Cá com os meus bo
tões, eu disse: ficará absolutamente frustrado 
e desmoralizado no seu intento, porque não 
foi este Governo que descobriu que há incha
ço no serviço público, náo foi este governo 
que diagnosticou, pela primeira vez, as difi· 
culdades de gerenciamento da máquina pú 4 
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blica. Mas foi este Governo que teve, pela 
primeira vez, falta de humildade e absoluta 
arrogância de supor que tudo pode sobre a 
vida e a morte das pessoas e que ele foi o 
primeiro Governo, em 500 anos, a descobrir 
erros _e que tinha a solução milagrosa para 
tudo. Não tem! É igual aos outros Governos 
-não fará cortes, não vai "enXugar" a má
quina administrativa e o mal maior é que 
está dando a entender que vai, está fazendo 
o País supor que obterá esse desiderato, que 
atingirá esse objetivo, e não o atingirá! A 
atitude correta, equilibrada, madura de um 
governante, hoje, é a dexeconhecer que há 
excesso, que a máquina está inchada, que 
há ociosidade, que há subaproveitamento, 
que há grande ineficiência do setor público, 
mas _que· as soluções devem vir através d_e 
uma mudança drástica de gerenciamento, de 
um aproveitamento mais llttC:nso e mais quali
ficado da mão-de-obra disponível no serviço 
público e o aumento da própria produtivi
dade do serviço. Se temos, hoje, uma grande 
quantidade de funcionários e profesSores mal 
ou subaproveitados nas universidades, não 
há por que - dar-lhes, então, isto sim, um 
maior aproveitamento -, não há por que 
deixar de cobrar eficiência e desempenho 
maior das universidades. Agora, equivocada
mente, este Governo fez o Brasil supor, fez 
os se tores mais ligados a uma concepção libe· 
ral imaginarem que este Presidente seria o 
primeiro, seria o iniciador, o inaugu.rador de 
uma nova era, na qual, finalmente, tmha che
gado ao poder um homem capaz de, pela 
sua própria força, pela sua própria vontade, 
pela determinação que demonstra, realizar, 
canetaço", rodas as mudanças que diz realizar 
o Governo Collor. Não vai relaizar, não vai 
fazer as mudanças, não vai resolver os proble
mas de gerenciamento e não vai "enxugar" 
a máquina pública; vai restar apenas, como 
herança, como triste e desalentadora solução 
ou resultado de tudo isso, a certeza de que 
este GOverno tem muita arrogância, muita 
pretensão, muita auto-suficiência, muito "rei 
na barriga" 3e poucas soluções c-oncretas para 
os problemas brasileiros. Era apenas isto que 
eu gostaria de, num aparte ao pronunciamen
to de V. Ex•, acrescentar. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Agradeço a V. Ex• a interferência e devo 
dizer que, nas mesmas informações a respeito 
das demissões que seriam evitadas, vinha 
também o acréscimo de dadas dando conta 
de que as universidades seriam mais produ
tivas, a mão-de-obra seria melhor utilizada, 
haveria cursos noturnos para o melhor apro~ 
veitamento do funcionário. É mais ou menos 
dentro do raciocínio que V. Ex' expõe, neste 
momento, daqui do Senado Federal. Eu não 
posso deixar de louvar isto. Eu não comungo, 
assim, desse pessimismo todo~ apenas acho 
que há a lei, e o bom da democracia é que 
há a lei, e que as leis são capazes de comedir 
as feras, elas são capazes de comedir ... 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Logo mais, Setlador Ney Maranhão, como 
todo o prazer; só um minuto. 

As leis são capazes de comedir o cidadão 
que se excede, seJa ele um cidadão comum 
ou um governante, rnaior que todos é a pró
p~ia lei. Fora ~a lei, não há, evidentemente, 
como chegar a um princfpio correto, a um 
-{fni devido, a um fim que seja possíVel alcan
çar com retidão, legalidade, justiça; fora da 
lei não há espaç-o p·arâ a democracia. A demo
cracia faZ.-se--sobre uma estrutura legal, não 
há ciemõCracia sem o DireitO-;o" Direito é a 
estrutura, e, ao mesmo tempo, é o próprio 
instrumento; é ele, O Direito, que deve ser 
brandido para se fazer ou para se deixar de 
fazer, para evitar que se faça. É evidente 
que -o Presidente da República, na sua ânsia 
de reformar o País, esqueceu-se dos direitos 
adCiúiridos, esqueceu-se do Estatuto dos Fun
cion-ários Públicos da União, esqueceu-se da 
Consolidação das Leis Trabalhistas, esque
ceu-se do próprio Direito Administrativo do 
País e, como tal, foi além nas afirmativas ... 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Cid 
Sabóia, permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Pois não. 

O Sr. José Fog8ça- Se fosse tão -simples, 
se, qualquer -um Pudesse passar por cima das 
leis, passar por cima do drama social do servi
dor, passar por cima da crise humana gerada 
por esse tipo de atitude, outros já teriam fei
to. Não foi o Sr. Fernando Collor de Mello 
que descobriu a pólvora, não foi Sua Exce
lência que descobriu a crise nacional, e é pre
ciso que sãiba disso, e não está inagurando 
o mundo COlJ1 o seu Governo, e isto também 
tem que saber. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Quero dizer ao Senador Ney Maranhão, que 
aqui lidera tão bem os interesses governa~ 
mentais, como vice-tíder, ajudando o traba
lho do nobre Senador José Ignácio, que tam
bém louvo a atitude, que também foi anun
ciada igualmente com relação à Legião Brasi
leira de Assistência; lá, a coisa andou muito 
bem, porque, ao invés de serem demitidos 
servidores, que seriam violentados nos seus 
direitoS. o"ptou-se por não contratar mão-de
obra avulsa, optou-se também_ por não ter 
estagiários, por nâo acrescer a despesa, de 
tal :::.arte que, por acrescê-la, f9sse preciso 
agredir os direitos trabalhistas e os direitos 
funcionais de cidadãos e cidadãs do nosso 
País. 

Também louvO essa parte, para mim, on
tem foi um dia ilumiriado para a Adminis
tração Pública bra::.ileira, porque começou a 
apagar essa estrela doentia, de falso brilho, 
do Sr. João Santana,, para o predomínio da 
razão de pessoas experientes, como o Minis
tro Bernardo Cabral, que hoje dá declarações 
excelentes à imprensa, admitindo o reestudo 
de todo esse quadro doentio, que só pode 
ter saído da mente de um louco; isso não 
pode ter safdo da mente do Presidente Fer
nando Collor de Mello, 'deve ter sido da rná 

assessoria que levou o Presidente a afirma
tivas que não cabem no espaço da lei brasi
leira. 

Com muito prazer, nobre Senador Ney 
Maranhão, L'Oncedo o aparte a V. Ex~ 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, V. Ex•, como Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, como Senador de oposição, mas de 
uma oposição construtiva, que é justamente 
o de que este Governo necessita, de uma 
fi::.calização e de uma colaboração honesta, 
uma colaboração sem demagogia, V. Ex~ sabe 
que este Governo assumiu um mandato res
paldado por 35 milhões de brasileiros, quan
do, através de uma revolução pelo voto, fo
ram quebradas todas as estruturas da famosa 
Aliança Democrática, que tinha o Presidente 
da República como Presidente de Honra de 
um Partido ao qual nunca pertenceu. Todos 
nós queremos ver este País no caminho da 
verdade, da democracia <! da tranq üilidade 
social. Reconheço que o Presidente da Repú
blica assumiu naquele impacto, e alguns As
sessores concordam, em parte, com o que 
o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, 
José Fogaça, acaba de falar. Aliás, também 
o Senador José Fogaça passou por algo seme
lhante, pois tive o meu mandato cassado, em 
1969, pela ditadura. E, antes, como vários 
outros colegas aqui presentes, o Senador Má
rio Maia, por exemplo, nós constávamos das 
listas de cassações. Todos os dias saíam aque
las listas e eu tive ocasião de me solidarizar 
com o· Senador Jutah)i Magalhães a respeito 
desse tipo de coisas que aconteciam, essas 
demissões slUilárias, esse terrorismo. Eu me 
solidarizei com S. EX" O que acontece, Sena
dor, é que não vão realmente - como V. 
Ex' acaba de dizer- ser demitidos 360 mil, 
mas algumas pessoas - pelo menos pelos 
dados que eu tenho, como Uder do Governo, 
em exercício- devem ser colocados em dis
ponibilidade, à disposição, sem demiSsão, 
200 mil pessoas. Então, já aí, os números 
caem esmagadoramente. Então, isso não po
de acontecer. Como V. Ex• diz, a máquina 
tem que ser "enxugada". V. Ex• vé, Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, as universidades têm 
que ser "enxugadas". Eu dei o exemplo aqui, 
comparando a Universidade Sorbone, de Pa
ris, que tem 800 funcionários para 22 mil alu
nos, ou seja, um funcionário para 27 alunos; 
a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
tem 7.859 funcionários para 34 mil alunOs, 
ou seja, um funcionário, um professor para 
4 alunos. Então, tem que haver o enxuga
mento da máquina, mas um "enxugamento" 
dentro da justiça. Concordo plenamente com 
S. Ex· o Senador fogaça nesse sentido. Para
benizo V. Ex• por esse pronunciamento, mos
trando quando o Governo acerta e também 
quando erra. O Presidente Collor, que foi 
Governador das Alagoas, Prefeito de sua ter
ra, tem, no meu entender, a responsabilidade 
de moralizar a máquina administrativa deste 
Páis, e o considero um estadista, porque re
cua quando está errado. Entendo que, quan
do um estadista erra, tem que recuar;- se, 
realmente, tem consciência de que, acima das 
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suas posições, está a posição do País. Portan
to, nobre_ Senador Cid Sabóia, parabenizo-o 
pelo pronunciamento que está fazendo nesta 
tarde. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Muito obrigado, Senador Ney Maranhão, e 
prestei muita atenção às palavras de V. Ex~ 
Eu tenho uns pontos dos quais não me afasto. 
Eu, por mim, sou terminanfemerite contra 
a demissão; acho que o Estado, ao nomear, 
devida ou indevidamente, é o Estado, assu
me uma responsabilidade social para com o 
nomeado. Depois de20 anos, o Estada desco
brir que não deveria ter admitido, que não 
deveria ter nomeado e demitir, despedir eu 
acho uma violência. Acho muito melhor criar 
critérios administratiVos que p6f.mitain UÍn 
bom aproveitamento da mão-de-obra. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Concluirei o meU raciocínio e _ouvirei V. Ex~ 
com todo o_ prazer. 

Também gostaria de dizer que sempre vejo 
e ouço com muito cuidado as comparações 
que fazemos com o exterior. Quando a gente 
diz assim: "no Brasil, ocorre de tal modo, 
enquanto que nos Estados Unidos ... " Ou, 
então, dizemos: "no Rio de Janeiro é assim, 
mas, em Paris ... " Há _clife.renças básicas de 
cultura, há diferenças de estruturas, bá dife
renças até de emoções, difei'enças funcionais, 
diferenças económicas. Um professor univer
sitário no Brasil, se ele ensina Direito, ele 
é Desembargador e Professor. Se_ ele ainda 
ensina Direito, um outro professor, deve ser 
Advogado e Professor de Direiló,-Ou Pioliio
tor Público e Professor de DirCíi:O ou, às ve
zes, Professor em várias escolas. Um indiVí
duo que gasta a vida toda advogando, e o 
salário que percebe como professo-r não é 
capaz de lhe permitir uma vída decente. Um 
professOr "sorboneano" -permitam-me es
ta palavra que, com ironia, a- ·aigO-- deve 
viver exclusivamente dessa glória de sê-lo. 
Ao passo que um profesor -universitáriO--tem 
que falar da miséria de sê-lo; a miséria de 
ser professor universitáriO~- parecemiiS-uffi 
apenamento, uma punição social do que pro
priamente o beneficio cultural, a que tenha 
chegado pelo seu alto saber, pela sua !J.Ita 
compreensão específica num df:terminado ra
mo do conhecimento humano. 

Se eu sair aqui a fa-zer comparações de bra
sileiros com norte-americãnos, come~o a er
rar pelo estômago, os erros começam pelo 
estômago de cada um, porque aqui muítos 
profissiortais não se dão item ao luxo de um 
almoço decente. Conheço, no Rio de Janeiro, 
pessoas que trabalham, e por o fazerem, não 
dispõem nem de tempo e nem de dinheiro 
para um almoço condigno. Vem aquela ilusão 
alimentar do meio-dia, não é propriamente 
almoço que o americano tem ao_ amanhecer 
do dia. Tudo é muito difcii-eiife-,-as l:liáS, os 
transportes, o povo, a saúde, a alimentação, 
o que está à disposição do dinheirO·~-o di
nheiro -, tudo é tão- diferente, que, pelo 

.amor de Deus, não comparemos países desi-

guais, para descobrirmos os méritos de um 
e QS defeito_s de outros. 

O Sr. João Lobo - Permite-me V, Exa um aparte·? . . . 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
OtiÇOo_S-enaa:or Mário Maia. Depois, ouvirei 
V. E XI', com todo prazer. 

O Sr~ -MáriO Maia - Nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. Ex•,_ao longo de sua 
exposição, frisou que é terminantemente con
tra as ~emis~ões. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Sou terminantemente contra as demissões. 
Em qualquer hipótese, exceto quando hâ um 
cometimento de faltas que são apuradas pelo 
processo administrativo. 

O Sr. Mário Maia- Seu ponto de vista 
comunga exatamente com o meu, não de ago· 
ra, rnas_de há muito tempo. Até fizemos uma 
lei para proteger o desempregado, criando 
o chamado seguro-desemprego. Nobre Sena
dor_,.entendemos, como V. Ex•, que o melhor 
seguro-desemprego é o próprio emprego. 
Portanto, aqueles que estão empregados, de 
uma forma ou de outra, já foram definidos 
na sua necessidade elementar de sobrevivên
cia. Se eles estão mal Colocados, não estão 
produzindo o suficiente, estão ociosos, como 
chamou a atenÇão, anteriormente, em aparte 
o nobre Senador José Fogaça, aí é uma ques
tão de gerenciamento, de: distribuição para 
o cidadão, de acordo com as necessidades 
de trabalho ~ as suas verdadeiras aptidões. 
Estou de acordo com V. Ex• e defendo tam
bém _()_utras fórmulas de amparar o cidadão 
brasileiro que já- esteja empregado, que não 
aquela que está sendo proposta pelo furor 
desidratante do Sr. João Santana, achando 
que_ o corpo nacional burocrático está muito 
edemaciado, quer dar doses cavalares_de diu
réticos. Assim, ele vai matar o paciente por 
uma desidratação aguda. Qu_ero concluir o 
meu aparte, fazendo as seguintes perguntas: 
quem é o responsáve_l por essa desarrumação 
toda e que não está conseguindo rearrumar 
a casa? São esses auxiliares? São os Srs. Mi
nistros? Não, perante a Nação brasileira, pe
remptoriamente, o Senhor Presidente daRe
pública assumiu a responsabilidade, através 
do video, falando alto e bom som, que os 
seus Ministros não erram, que seus auxiliares 
não erram e que, quando houver erro na ad
ministração, Sua Excelência é o ,responsável, 
o único responsável. Sua Excelência assumiu 
perante a Nação esta responsabilidade grave. 

Aqui nós vimos vários companheiros nos
sos chamarem o Senhor Presidente de esta
dista. Mas, permitam-me que eu comungue 
com a idéia de um General - não sei ·se 
ele eStá aposentado, parece-me que foi o Ge
neral Newton-cruz_~ que -dfsse que a um 
estadísta que só tem uma bala na agulha para 
resolver os problemas nacionais só lhe resta 
Uina-·Sãfda: dirigir o cano da arma para a sua 
cabeça. Então,_ se ele é homem _de uma só 
soluç~t?· c:-stamos perdidos. Almejamos que 
o plano dê certo, mas, até agora, parece que 
isso não está ocorrendo. O que restará? Ele 

está com a arma na mão. Muito obrigado, 
Senador Cid Sabóia de CarValho. · 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO -
O plano de que fala V. E~. para dar certo, 
nã_g depende de demissões, ma,s do gerencia
mento-empresáflal do Pais. E da adminis
tração_- porque nós eStamo$ num país capi

-talista- do capital, que é a arma propulsora 
da nossa economia, o capital dinheiro mais 
do que o capital trabalho. 

Numa visão marx_ista, talvez fosse neces
sária uma perfeita adminístr<ição entre· Go
verno e os capitalistas, P?ra conseguir o su
cesso do plano. Não é demitíndo funcionário 
público que se obtém sucesso, não há sucesso 
sobre miséria, ninguém planta sobre a miséria 
alheia para colher bons frutos. Se assiril fosse 
possível, Hitler teria vencido e Mussolini não 
teria sido pendurado de cabeça para baixo 
em seu própriO pã"ís. -

Essas peripécias antidemocráticas sempre 
terminam muito mal. A miséria humana não 
paga o sucesso de ninguém. Não há tortura
dor feliz, não há quem demita e seja feliz, 
não há quem faça injustiça e obtenha êxito, 
não há mau julgador que termine bem os 
seus anos de vida. Essa é a lei, essa é a regra 
maior do que_nós. Não há isso, simplesmente, 
não é possível. 

O terror implantado no Brasil, neste mo
mento, tem um preço, ele será co_brado de 
seus autores. Como e quando, sinceramente, 
não sei ... 

Acontecem coisas estranhas. No Ceará, 
por exemplo, a Teleceará é uma empresa ren
tável e sempre se gabou de não ter funcio
nários a maiS, não ter gorduras, não ter nada 
a enxugar, para usar os termos de hoje. E 
lá, possivelmente, era uma ilha onde o Estado 
não era tão grande, porque agora há uma 
história de se diminuir o Estado. Não sei bem 
como enquadrar isto dent:t:o_ cl_a teoria geral 
do Estado; mas hoje. se diz, com certa largue
za. Pois bem: agora, funcionários altamente 
qualificados e que trabalham nurna empresa 
lucrativa, correta, uma empresa que opera 
bem, estão sendo demitidos. E ningUém sabe 
exatamente por que, mas estão sendo despe
didos. 

E sinto-me realmente penalizado com o 
caso de uma certa senhora que, tendo sido 
esquerdista em certo tempo da vida, de re
pente deu-se por apreciar a campanha daque
le que_ seria o nosso Presidente, ex-Gover
nador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. 
Acompanhou toda a campanha com o m<iXi: 
mo de entusiasmo e, na posse do Presidente, 
eis que essa criaturá estava aqui com a maior 
vibração. Lançado o Plano, ela- entusiasmou
Sé por perôer o dinheir_o! "Se é para o bem 
do País, perco com prazer!" Mas agora ela 
perdeu tudo, perdeu o emprego, foi demitida 
da Teleceará. O seu e~tusiasmo -;;é evidente 
-se transfonna na grande decepção de sua 
vida, como tem acontecido destarte a milha
res e milhares de brasileiros. 

Recebi ontem, em meu Gabinete, uma de
legação de servidores do. Sistema Telebrás, 
que queria uma audiência com o Mirtistro 

I 
\ 

\ 
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Ozires Silva. Hoje fiz um contãto com o Mi
niStro Oi.ire"s Silva que, como sempre, me 
atendeu muito bem. 'S. Ex• me explicou algo 
muito_lógico: não poderia receber a estes ser
vidores antes que eles fossem recebidos pelo 
Presidente da Telebrás. Eu, então, expliquei: 
"Mas, Ministro, o Presidente da Telebrásnão 
os recebe" -.e ele disse: "Então, há Q.e rece
bê-los para que eu os receba depois." - E 
eu disse: compreendo a atitude de V. Ex~, 
considero-a muito lógica e racional. 

Evidente que o Governo não é a empresa 
de que se fala, não compõe todas as empre
sas, ele é um acionista, e como tal deve-se 
respeitar a escala hierárquica, a condição de 
acionista do Governo; sabendo que entre o 
Governo, a empresa e os funcionários há uma 
presidência. O Ministro estava ceitol 

Estou esperando que esses. funcionários se~ 
jam -recebidos por S. Ex•, porque será da 
maior importância neste morilento crítico de 
que tratarei logo mais, após ouvir o aparte 
do Senador João Lobo a quem escuto com 
muito prazer, 

O Sr. João Lobo --Senador Cid Sabóia 
de c;arvalho, eu já estava quase esquecido 
do meu aparte, tão enlevado estava nas pala
vras do brilhante pronunciamento de V. EX'! 
apenas a título de colaboração, quero refor
çar um trecho do pronunciamento de V. Ex• 
Ninguém pode construir sobre o terror, nin
guém planta sobre o sangue, sobre a miséria 
alheia. Isso é uma ilusão. A História da hu
manidade está repleta de casos e de exemplos 
que não deixam dúvida sobre isso. Não adian
ta trucidar os outros, trucidar determinados 
segmentos da sociedade, "Como se está fazen
do neste País. O clima de terror proposita
damente criado no seio do funcionalismo pú

. blico brasileiro é uma das coisas mais lamen
táVeis que tenho presenciado na minha vida 
pública. Tt:!nho recebido telex, embaixadas 
de funcionários públicos do meu Estado, fun
cionários do Demec, funcionários da Uóiver
sidade Fedciral do Piauí, funcionários da saú
de e de todos os segmentos pedindo a nossa 
interve~ção, a nossa palavra, para que este 
assunto seja Cuidadosamente examinadO. 
Mas, a verdade, Senador Cid Sabóia de Car
valho, é que ninguém- pode construir sobre 
a desgraça alheia. Se est~ País, para ser cons
truído, para diminuir seu déficit público, tem 
que sacrif~ar 360 mil brasileiros, seria melhor 
que ele demorasse um pouco a sanear esse 
déficit pUblico. Qual é o sentido disso? O 
Governo gasta para -construir estradas para 
servir um pouco, gasta para- a saúde, gasta 
para a educação. Por que não pode, durante 
um curto período de tempo, enquanto reor
ganiza a sua estrutura, manter esses funcio
nários públicos que não têm mais mercado 
de trabalho numa época de recessão como 
essa que atravessamos? Eu finalizo parabeni~ 
zando V. Exf pelo brilhante pronunciamento 
e referindo-me ãs palavras de um fu~?-cionário 
público, de um pobre piauiense que me pro
curou, funcionãrio_ públic_o da Portobrás, há 
mais de 15 anos. Este rapaz tinha um emprê
go e, mercê de uma vida metódica, frugal, 

conseguiu alguma economia, depositando-a 
na caderneta de poupança; oCupava um peM 
queno apartamento funcionaL Pois bem! Es
te rapaz foi demitido, perdeu o emprego, teve 
a sua poupança congelada, perdeu a sua fonte 
de renda; e também o apartamento em que 
morava. 

O Sr. Mário Maia (Fora do Microfone) 
-Vai ter que morar debaixo da ponte! 

O Sr. João Lobo- ... qual é o horizon,te, 
qual é a esperança que ainda encontra um 
pobre servidor público como esse de mais 
de 50 anos. ·Quero pãfitbenizar a V. Ex~ pelo 
brilhante e eloqüente pronunciamento que 
faz nesta tarde. 

O SR. CID SA8ÓJA DE CARVALHO
Muito obriga a V. Ex~ que até me faz lembrar 
de figuras da História. Eu era acadêmico de 
Direito, quando o ProfessOr de Direito Ro~ 

·mano promoveu ·a sürttdação de júri e eu fui 
designado advogado de defesa de Caracala 
que, naquela época, já matara milhares e miM 
!bares de pessoas. E eu cheguei à conclusão:_ 
Professor esse é indefensável! (Risos) "Pro
fessor, esse é indefensável". Mas S. S' insistia 
em que qualquer defesa fosse elaborada. 

Neste momento, Srs. Senadores, há uma 
grande apreensão junto aos empregados do 
Sistema Teti!liiás- diãnte da política do Go
verno Federal de demitir aproximadamente 
7.800 trabalhadores, equiv<;~.lentes a 8% dos 
empregos diretos do setor éle telecomunica
ções. A Diretorii:l. do Sistema Telebrás vem 
afirmando que está efetivando estas demisM 
sôes, obe_decendo ordens do Ministério da 
lnfraMEstrutura. 

Mas, hoje, o Ministro Ozires Silva dizia 
a mim, pelo telefone, que há liberdade dire
tiva, há liberdade empresarial em cada um 
desses entes de prestação de serviço público, 
mas entes de natureza comerciaL 

Perante tal situação, a Fittel- Federação 
Interestadual dos Trabalhadores em Empre
sas de Telecomunicações - e os seus sindi
catos filiados reunidos em assembléiá rejeita
ram este processo de demissões, procurando 
apontar alternativas para a questão. O Go
verno afirma ser necessário este enxugamen
to no setor de Telecomunicações. Porém, 
frente aos dados e informações relativas à 
situação operacional e econômica do Sistema 
Telebrás, somados a meta de expandir a plan
ta em (um) milhão de terminais, a cada ano, 
percebe-se que a situação atual do número 
de funcionários levaria a contratação adicio
nal de mão-de-obra empreitada, que signifi
caria uma elevação de custos. 

Os dados contidos no relatório anual de 
1989 do Sistema Telebrás demonstram que 
nos últimos 5 (cinco) anos a quantidade de 
serviço por empregado cresceu acentuada
mente. O número de terminais instalados 
cresceu neste período de 6,97 milhões em 
1985 para 8,86 milhões em 1989. O número 
de localidades atendidas cresceu de 8.508 em· 
"1985 para 12.781 em 1989. Enquanto que o 
número de empregados passOu de 97.500 em 
1985 para apenas 98.300 em 1989. Com isso, 

o número de empregados por 1.000 termi'nais 
de 14,00 em 1985 para 10,89 em 1989. Este 
índice, hoje, é ~quivalente a países territo
rialmente menores que o Brasil e tecnologi
camente mais desenvolvidos. 

Os dados acima demonstram claramente 
que o crescimento do número de empregados 
ficOu praticainerite estagnado, enquanto que 
a quantidade de serviço cresceu vertiginOsa
mente. 

Na Telemig, por exemplo, uma das mais 
importantes empresas do Sistema Telebrás, 
em abril de 1989, a despesa com pessoal re
presentou apenas 29% da receita operacio
nal. Este percentual tem variado em outros 
anos em torno de 40% a 50%. Como não 
há uma política salarial em vigor, a tendência 
é que o custo com pessoal continue caindo. 
__ Segundo os dados da_)"elebrás, a d<;_spesa 
com pessoal apresentou em abril/90 uma re
dução de 18,64% em relação a março/90: --

No entanto, para fazer frente à elevação 
dos serviços prestados, o Sistema Telebrás 
tem utilizado de serviços de empreiteiras que 
se traduzem em gastos excessivos, quando 
se comparam com o custo representado pela 
mão-de-obra efetiva da empresa. 

É o problema: o Governo demite e con
trata mão-de-obra, não há quem entenda. O 
que dá a entender é que" se quer fugir das 
obrigações trabalhistas. 

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

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço V. Ex~ com muito prazer. 

O Sr. Aureo Mello- Sr. Senador Cid Sa
b6ia de Carvalho, o discurso de V. Ex~, sem
pre impregnado daquele idealismo que lhe 
é característico, é ouvído com atenção por 
toda Casa. E no mOmento eiri- que V. EX" 
aborda esta questão de funcionário público, 
este modesto representante do Amazonas, 
que é funcionário público, porquanto Procu
rador do Incra, hoje aposentado, ousa acres
centar ao seu pronunciamento um ponto de 
vista que há muito tempo estava desejoso 
de expender no seio desta Casa. É o seguiri'fe: 
entendo que os funcionários públicos no Bra
sil ou a assistência sociãl dispensada ao fun
cionário público brasileiro nada mais é do 
que justamente essa forma assistencial, para 
evitar o aparecimento do assaltante, do men
digo e daquele que não sabe fazer outra coisa 
a não ser escrever, ler, somar e datilografar. 
Não tivemos uma preparação, de um modo 
geral, no funcionalismo público brasileiro, 
para que essa coletividade fosse absorvida 
dentro da índústria, através de uma prepa
-ração técnica que fosse adequadamente 
acrescentada a uma infra-estrutura de traba
lho, que desse a este País um equihbrio per
feito. Mesmo nos momentos em que se pre
tende demissionar milhares e milhares de fun· 
cionários públicos, que estão em um deses
pero terrível, atingindo as raias verdadeiraM 
mente da alucinação, mesmo ne.ste momento, 
falta um serviço de entrevistas, que, pelo me
nos, analise qual a aptidão de cada um e pro-
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cure situar aquele chefe de família, aqUele 
cidadão que faz parte de uma coletividade 
de funcionário pUblico, que foi trabalhado 
para ser funcionário público em uma função 
técnica; em uma atribuição que venha real
mente a preencher e a substituir o seu ganha~ 
pão e a sua atividade diuturna. É por isso, 
Sr. Senador Cid Sabóia dé Carvalho, abu
sando do tempo de V. Ex•, que desejo encai
xar, no seu brilhante discurso, não sei se 
oportuna ou inoportunamente, esse modo de 
pensar, entendendo que, com o respeito que 
merece, sem dúvida, a atividade do Execu
tivo, ela deve analisar, primeiro, que-o fun
cionalismo público brasileiro nada mais é do 
que uma coletividade que foi -preparada para 
isso e que não encontra agasalho em uma 
infra-estrutura, em uma mão-de-obra capaz 
de apreender o seu trabalho, o seu esforço 
e o seu desempenho. Muito obrigado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO _.. 
Muito obrigado, Senador Aureo Mello, pelas 
luzes que traz ao nreo pron-urtdamento. 

Mas quero dizer que, talvez em face da 
minha formação, que sempre foi uma forma
ção que me levou ao respeito à questão huma
na, não porque seja um humanista., mas por
que sou um homem que sempre professou 
o DireitO e não apenas colaborou para a sua 
aplicação como advogado, quero dizer que 
me assusto com certas expressões, que, para 
mim, são o sinal do vazio, e do vazio agres
sivo; aquilo que não tem nada, mas que fere, 
que mata, que desemprega, que amordaça, 
que humilha, que diminui a pes_soa humana. 
Hoje tenho muito medo quando ouço falar 
aquelas frases feitas, conio,- por ex_e~plo, 
"quem paga é o contribuinte". Quãildo ouço 
de uma pessoa, por mais douta que ela seja, 
esse óbvio e essa ululância "quein paga é 
o contribuinte", dá-me a impressão de que 
há uma falsa noção de contribuinte, conro 
se todos não o fossem, inclusive os mais hu· 
mildes, exatamente os que não pagam os im
postos diretamente, esses também são contri
buintes. Todos são contribuintes. Contri
buinte é o homem humilde, contribuinte é 
o homem portent0:5o, mas contribuinte tam
bém é aquele que se desemprega, é aquele 
que é perseguido, é aquele de quem se toma 
o património, é aquele a quem se ameaça. 
Todos são contribuintes. 

Hoje ouvimos falar numa imagem de rná 
quaJidade, essa história de enxugar gorduras. 
Não sei qual foi o idiota que concebeu essa 
imagem tão gf"osseira e tão infeliz, de enxugar 
gorduras, que autoriza as maiores persegui
ções. Essa frase vazia, "vamos enxugar as 
gorduras"~ idiota, desconexa autoriza a per
segg.ição humana neste País. Ou coisa ma!s 
estúpida, ainda: "Vamos enxugar a máqu1· 
na". Tudo isso é idiotice institucionalizada. 
Isso sào frases feitas, que não significam abso
lutamente nada. Diminuir o Estado. O Esta
do está traçado, dentro da Constituição; o 
Estado está ali perenizado, ele preexistia à 
Constituição e continua a subSistir depois de
Ia. O Estado é muito grande porque se com
põe de nós todos. Ele não pode ser desumano 

porqU~:r~~ébé' t~dos os nossos direitos e to· 
dos o_s _n._os~os deveres para que se forme. 
Ele é q~e é a formação maior, porque contém 
todas as rio.ssas possibilidades humanas, todas 
llS nossá_s aptidões. Não há Estado sem gente. 
Não ltá .astadp feito por máquinas para má· 
quinas. o· EStado é humano. Quando foi de· 
sumano, foi levado a reformas profundas, co
mo na Itália, na Alemanha, como em vários 
países onde reformas profundas estruturais 
tiveram que ocorrer como salvação daquela 
parcela de humanidade, aquela parcela de 
sociedade localizada em determinados pon
tos do globo, em determinado espaço da ter~ 
ssa coisa que podemos ignorar. Tem que se 
enxugar a máquina, demite-se 5.000. Não! 
Mais importante do que enxugar a máquirta 
é evitar 5 mil famtlías ao abandono, as priva
Ções que venham a ser vividas, os dramas, 
a criança que vai sair da e~cola, a empregada 
doméstic_a que será despedida, as prestações 
que não serão pagas, a alimentação que será 
humilhante e deficiente! Não interessa ne
nhuma empresa pródiga parà uma sociedade 
doente, enfermiça nem interessa o sucesso 
que houve no Sul do Pa{s, com certas obra!. 
e com ceitas empresas, quando h ou v e o geno
cídio no Nordeste. Melhor não houvesse o 
genocídio e as empresas também não exis
tissem".- · 

Mas criamos esse aspecto de uma socie
dade vàZia, que se manifesta exatamente pe· 
las frases feitas, aquelas frases contunden
temerite feitas sem nenhum sentido, mas que, 
pelOS meios de comunicação, vão sendo pro· 
pagadas e vão convencendo a massa, numa 
ilusão terr{vel. Daí, o cuidado que estou ten
do como Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania com um projeto 
de autoria do Senador Mário Covas que vísa 
moralizar, pelo menos isto, nas épocas eleito
rais, eVitãndo a fabricação de monstros que 
se expressa ou com o rosto humano ou através 
de frases ou através de enigmas que o povo 
n_ãQ entende, mas adota. Coisas que aconte
cem neste Pais, por uma incrível produção 
dos meios de comunicação, sem que haja uma 
corre:sportdéncia filosófica, uma correspon
dência _i'eal~. ult_'la correspondência dentro de 
u_m__quadro sociológico da N<\Ção. Tudo é ilu
são. EStamos: ViVendo o momento das frases 
pré-fabricadas; estamos fabricando frases co
mo esta: "quem paga é o contribuite". E al
guns se sensibilizam: "É, vamos demitir esse 
cidadãO, mas não tem importância não, por
que vamos e_vitar que os pobres paguem o 
emptégo dele". E ~~o me lembra muito um 
inSPêior~da alfândegã de Fortaleza q_ue resol
veu demitir um pai de família, que tinha cinco 
filhos menores. E nós fomos..Iá: "'Inspetor, 
esse cidadão não cometeu falta grave, e ele 
tem cirtco filhos". E ele era muito católico, 
o inspetor, e 6ntão respodeu: "Nã:o tem pro
blemas, nós tiramos ele que tem cinco filhos 
e botamos um que tenham 6". Essa é a falsa 
religiosidade. 

O contrabando de imagens religiosas era 
plenamente acolhido no Ceará, porl}ue a:. 
imagens era milagrosas. 

Essas coisas assim é que levam o Brasil 
para o descaminho. Mas, graças a Deus, este 
Senado vem se erguendo. Quando muitos 
pensam que as forças do aplauso aqutestão, 
muito pelo contrário, é que as palavras madu· 
ras aqui estão se manifestando, é que se for
maram partidos com mais força dos seus pro
gramas, mais força ideológica, mais defini
ção. Hoje, já sentimos a aspiração ideológica 
do nosso povo; pesso-as que se agruparam, 
umas se agruparam para o fisiologismo; ·mãs 
outras se agruparam para fazer uma política 
séria. E este Senado tem escutado palavras 
sérias, posto que possa até votar Inal, por 
ec::ji.lívoco, de quando em quando. 

A verdade é que a função senatorial, de 
repente, se alevanta, sej<l_ na _pala via de um 
Mário Covas, seja na palavra de um Biso!, 
seja na palavra de um Chagas Rodrigues, de 
um Jutahy Magalhães, de um Mauro Bene
vides, seja na palavra de um Mário Maia, 
a verdade é que aqui as idéias estão aflorando 
mais límpidas e mais perleitas, consumando 
a vigilância democrática, da qual esta Casa 
não pode se afastar. 

Por isso, venho à tribuna, esta tarde, para 
louvar os momentos de humildade, que pas
sam a ser conhecidos e absolvidos pelo Go
verno. 

É preciso ·aprender a recuar, isso é da pró
pria ciência, isso é do próprio conhecimento 
humano, só os sábios sabem recuar. É emen· 
dar a mão no ditado popular, isto é coisa 
para quero tem os sentimentos no lugar e 
o raciocínio perfeito. 

Eu louvo aos que desistem de demitir e, 
quisera Deus, que houvesse um retrocesso 
geral nessa sanha nazista, nessa sanha hitle
rista, que, momentaneamente, convenceu as 
populações do País. 

Muito obrigado, Sr, Presidente, (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa} 
- Concedo a palavra ao nobre Senador AI

. mir Gabriel. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, sabe bem este Plenário o quanto sou eco
nómico de discursos e de palavras. No entan
to, fatos da maior importância estão acontew 
cendo em meu Estado, fatos de maior impor
tância que envolvem a vida de trabalhadores 
rurais, de lideres sindicais que seguem a dra
mática caminhada de uma escala de morte, 
há tanto tempo denunciada ã Nação e que 
se vem consumando progressivamente, com 
data e hora marcadas, das pessoas que foram 
previamente deterrriinadas para morrer. 

Há cerca de dez dias, morreu Sebastião 
Silva, líder sindical rural, numa área próxima 
de Marabá, chamada Santa Fé. Foi assassi· 
nado covardemente. À mo·rte de Sebastião 
Silva ajunta-se a de dois outros filhos de João 
Canuto, também assassinados na área pr6ld~ 
ma d~ Marabá, em Redenção. Esses_ c,~y~:=: 
veJc:. ajuntam-se tãmbém' aos de ouifOs -::""':" ~" .,. 
balhadores e líderes sindicais que, em Itaitu~ 
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ba, além de assassinados, foram extraordina~ 
riamente _ou violentamente massacrados. 

Posso dizer, como depoiménto de um pro
fissional de saúde, ao ver a fotografia desses 
cadáveres mutilados, arrepiou-me a entra
nha, mesmo com toda a experiência de ter 
trabalhado tantos e tantos anos em pronto~so
corro, de ter assistido pessoas viotentamente 
atropeladas. 

Esses fatos vêm-se repetindo no Estados 
do Pará. Ao longo dos anos de 1985 e 1989, 
registra-se em meu Estado a cifra de 118 mor
tes, num total de 488 pessoas falecidas devido 
ao problema da terra em nosso Pafs. 

Meu Estado é recordista, infelizmente, 
desses fatos. E, infelizmente, ·ajunta-se a isso 
uma impunidade permanente, na medida em 
que o corpO policial_ou não encontra as pes
soas que são acusadas de assassínio, ou não 
encontra também aqueles que são respon
sáveis como mandantes desses assassínios. 

Temos assistido, no Estado do Pará, ao 
derramamento do sangue de tantas e_ tantas 
pessoas anónimas que se juntam a outros lu
tadores, a outros que dedicar~ por inteiro 
as suas vidas à questão da reforma agrária. 
Assim foi com Paulo Ponteies, assim foi com 
João Batista, Assim será, também, com rela
ção a tantos outros companheiros líderes ou 
políticos que ousam, na minha terra, defen
der o direito do trabalhador de suar para la
vrar essa mesma terra e dela tirar o pão para 
a sua sobrevivência. 

Lastimo dizer que fui informado, hoje pela 
manhã, de um fato que certamente prenuncia 
a repetição de situação assemelhada, acon
tece em Parauapebas. Cerca de 480 famílias 
foram retiradas, com apoio da Guarda Flo
restal da Vale do Rio Doce, junto com a 
Polícia Milítar do meu Estado, de uma área 
dentro da qual pelo menos 70 fami1ias já se 
localizavam há mais de 10 anos e lá tiravam 
dela- terra- as condições para sua sobrevi
vência. Certamente, resultará, em poucos 
dias novamente em confrontos que levarão 
à morte, que não será apurada, mantendo-se 
a impunidade, cujo maior responsável é o 
Governo Federal, que não leva a sério uma 
política de reforma agrária neste País, política 
que seja capaz de distribuir terra aos qoe 
precisam dela para trabalhar, capaz de distri
buir terras em tempo adequado, de forma 
que essas próprias pessoas possam retirar da 
terra o sustento para sua subievivência. 

Ontem, estive c-om trabalhadores rurais da 
área da Transamazónica, que me informaram 
que vários e vários colonos,_ oriundos do Para
ná, do Rio Grande do Sul e de tantos outros 
Estados brasileiros, estavam abandonando as 
suas terras, pelo fato de que as estradas vici
nais estão desaparecendo e, por isso mesmo, 
torna-se impossível escoar suas produções. 

Entendo que o retorno dessas pessoas não 
se fará para o Paraná, nem para o Rio Grande 
do Sul, e sim para a periferia das cidades, 
contribuindo, desta forma, para o aumento 
da violência e da marginalidade. 

O Sr. Mário Maia - Permite-me um apar
te, nobre Senado!? 

O SR. ALMIR GABRIEL- Pois não. 

O Sr. MáriO -Maia- Nobre Senã:àór-Álm"fr 
Gabriel, neste final de sessão V. Ex' aborda 
um problema· naciOnal -lcic"aiiiado na nossa 
grande Região Norte, problema que se vem 
al;'rastando e se agravando a cada momento. 
Ainda no início desta semana, abordamos as
sun.to semelhante, tratando da violêQ,ç::ia_con
tra as populações das cidades, as populações 
urbanas, a violência contra as populações ru
rais. O nobre Senador Maurício Corrêa tam
bém abordou o problema da violência contra 
os índios, no Norte, na fr<:>nteira com a Vene~ 
zuela e a- Colômbia. ViVemos aqui preocu
pados com esse problema, clamando às auto
ridades executivas se arregimentem, tõimln
do_ as providências necessárias para que esses 
fatos não ocorrãm, proCUrafido resolver O'> 

problemas, como este que V. Ex• focaliza, 
da justiça na distribuição da terra. Devem 
receber a terra aquele que quer explorá-la, 
de maneira racional e humana, para o susten
to de seus entes queridos. Farei, ainda nesta 
sessão, um discurso enfocando, regionalmen
te, localizando bem no Acre~ probiemas se
melhantes, citando o número de mortes .de 
trabalhadores rurais, povos das florestas: ·'ii
beiiinhos, índios, colonos, extra tores de bor: 
racha, de castanha. ESses povos vão aos pou
cos sendo vítimas, dizimados por essa gana, 
pela violência daqueles que se vão aproprian
do da terra, muitas vezes de m_aneira irregular 
e criminosa-, comei é o Caso dos grileirõs que 
infestam as regiões mais variadas da Amazô
nia, desde o estuário, de onde V. Ex~ é repre
sentante, até às cabeceiras dos rios, de onde 
nós outros somos nascidos. Então, semelhan
te ao que acontece no seu Estado, com essa 
dramaticidade toda, também no Acre esta
mos preocupados com o que está ocorrendo 
em decorrência dessa mesma problemática 
oriunda da distiibuição da terra àqueles que 
querem, com justiça e direito, nela viverem 
e dela extraírem o seu sustento. Vários líderes 
já tombaram. v:--Ex• e a NaçãO assistiram 
estarrecidos à morte de Chico Mendes- que 
fãço referência em meu discurso - há um 
ano, no dia 22 de dezembro. Os supostos 
mandantes não foram, sequer, incomodados. 
Outros seguidores de Chico Mendes estão 
na mesma mira "da violência. Clamam às auto
ridades providências até de proteção pessoal. 
No entanto, as autoridades encarregadas des
sa providénda não tomarit as medidaS solici
tadas. Assim sendo, a nossa preocupação 
cresce cada vez mais, e não sei qual será a 
solução aplicada. Aliás~ sabemos. É que a 
política do Go'vernO;inÍelizmente, eStá volta
da agora para problemas de manchetes de 
televisão,_de jornais, e os problemas _cruciais 
do País estão por ser re~olvido_s~ 

Tem-se que levar com seriedade um pro
grama de reforma agrária verdadeira, onde 
homens sejam com justiça social colocados 
na sua propriedade, com assistência de toda 
a natureza, desde saúde até financiamento 
para a pro~ução. Quando os grandes proprie
tários de terra deixarem de possuí-las com 
fito de especulação, essas terras sejam redis-

tribuídas de maneira rac"ional e justa, aí sim, 
teremos todos estes problemas da violência 
solucionados, e não teremos de estar aqui 
registrando os dúunas ~as tragédias que ocor
rem no meio rural de nosso País, e que V. 
Ex• com tanta precisão os enfoca nesta tarde_. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Senador Ma
rio Máia, agradeço a V. Ex~ o aparte,levando 
em contã uma preocupação que abarca o con
junto desses crimes. 

Este País não· assumiu com seriedade uma 
política furidiária que vise democratizar a 
posse da terra. Pior do que isto, há poucos 
dias foram distribuídos exemplares do que 
seria a proposta do novo Governo sobre a 
reforma agrária, e a reformulação que pre- . 
tende a respeito da atuaçáo do Incra. 

Significa dizer que uma tímida proposta 
de reforma agrária que antes existia será subs
tituída, pura e simplesmente, por uma polí
tica de colonização, que terâ a cobertura do 
Governo, mas que será realizada, prioritãria
mente, por empresas privadas. 

Entendo que, ao revés de se pretender dar 
solução a esses .crimes que se vêm acurou· 
!ando, o que se terá é um progressivo aumen
to da violência no campo brasileiro. 

Ao lado disso, gostaria de registrar outro 
ponto que me parece da maior sigl!.ificação, 
da maior importância. 

Ouvi, com preocupação, o discurso do Se
nador Cid Sabóia de Carvalho. Com preocu
pação porque, em determinados momentos,_ 
S. Ex' parecia registrar a alegria de ver um 
recuo da Presidência da República na questão 
da demissão de servidores públicos; em ou
tros momentos, pareceu-me que S. Ex•·se 
pautava na condição de que demitjr não çra 
aconselhável. 

Sinceramente, O.ão entendi por inteirO a 
postura completa do Senador Cid SaOóía ~e 
Carvalho, a respeito da_ política de pessoal 
do atual G_overno. No entanto, o que está 
acontecendo com os servidores da área da 
saúde em todo o Brasil, e diria especialmente 
com aqueles que pertencem à Sucam, à Fun
dação Sesp, à Fíocruz, e outros, é uma poli
tica que demonstra a desumanidade contida 
nos atos deste G·ovemo. 

Ao tempo que assistimos o Ministro da 
Saúde ir a Belo Horiz_onte, deixar-se fotogra
far pelos jornais, deixar-se atingir pelas obje~ 
tivas das televisões, demonstrando o interes
se máximo de que a assistência médica; a 
assistência hospitalar possa dar-se no pleno, 
com uma responsabilidade total dos s_ervido
res da saúde, ao tempo em que isso acoritece, 
existe a determinação no sentido de restringir 
em 30% ou menos os servidores da Fundação 
ou_ Sesp, os servidores da Sucam, os servi
dores do Instituto Evandro Chagas; na verda
de, denuncia 1,1ma face completamente dife
rente, porque-nas áreas de atuação desses 
órgãos se encontram as populações mais ca
rentes, as mais pobres, as mais necessitadas 
de assistêncía. Então, aqueles que morrem 
ao pé de um hospital, em Belo Horizonte 
ou no Rio, servirão sempre como instrumen-
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to de demonstração demagógi-ca de que o Go
verno cuida realmente da saúde popular. Mas 
aqueles que morrem na periferia das cidades 
mais distantes_ do nosso Pais, esses continua
rão morrendo ou morrerão em maior núme
ro, ex:atamente pelo fato de se reduzirem os 
números de servidores dessas instituições. 

A Fundação Sesp, a Sucarii têm hoje, no 
máximo, 60% do que seria a lotação opera
cional de cada um desses órgãos. Quando 
se- detennina restringir 30% dos seus servido
res, ou quando se determina_ <J,justar e_sses. 
30% para algo ein torno de 12ou 17%,segun
do acerto interno no Ministério da Saúde, 
ainda assim se reduz a lotação operacional 
de cada um desses órgãos para algo em torno 
de 45 ou 50% das suas necessidades. 

Se enfocarmos ·especialmente a condição 
do sul do Pará, meu Estado, onde temos cida
des com menos de 20 anos de sua fundação, 
onde temos urna taxa de incremento popula
cional que chega, em alguns municípios, a 
19.5%, significando dizer que essas ddadcs 
multiplicam por dois a sua população em me
nos de 5 anos, essas lotações operacionais 
estão muito longe de atender às necessidades 
das populações locais. 

Ora, qualquer pessoa que tenha um míni
mo de bom senso na administração da coisa 
pública e de hospitais, sabe que essas institui
ções têm que funcionar 24 horas por dia, e 
não é possível fazer escala de enfermeiros, 
escala de médicos, escala de auxiliar de enfer
magem com 75%-dos funcionários (meio en
fermeiro, meio médico, meio atendente), e 
sabe também que, na hora da necessidade, 
na hora em que vir uma mulher sangrando, 
ou no momento do parto, não há como o 
enfermeiro, não há como o médico fugir da 
responsabilidade do atendimento,_ainda que 
ele não esteja de plaritáo: Significará dizer 
que essas unidades funcionarão com os seus 
servidores sob a maior tensão, sob a maior 
pressão, em outra<; palavras, haverá uma pio
ra da qualidade dos serviços a serem apresen
tados à população. 

Fico extremamente amolado ao ouvir repe· 
tidamente neste País a idéia de que se está 
demitindo servidores ociosos. Se vamos de
mitir pessoas que, pelo fato de terem contri· 
buído 30.34 anos para o serviço público, que 
já estão prestes a se aposentar e, por isso 
mesmo, deveríamos apressar as suas aposen
tadorias, há, aí, pelo menos dois enfoques. 
Muitos servidores da fundação Sesp que es
tão hoje próximos do::, 30.35 anos de serviço 
eram servidores estatutários e foram compe
lidos a se transformar cm cel~tistas, e que 
hoje. se furem demitidos, terão a sua sobrevi
vência reduzida, em termos de remuneração, 
de menos ou para menos do que 30t'k do 
<.JUe atualmente recebem; alguns passarão a 
receber cerca de 15% do que agora recebem. 

Não se trata. no meu entendimento. ape
na:. de garantir a sobrevivência dessa:. pes
soa!-.. Trata-se de juntar a esta condição, por 
si só séria. grave, dramática, coisas que, po
demos informar a este Plenário, também tão 
graves quanw as daqueles que lutam pela 
sobrevivência. Dentro do Instituto. Evandro 

Chigas, temos pesquisadores já encanecidos, 
já sOfridos. experiffientados com a Amazónia 
e com tantos outros Continentes, experiên
cias que trouxeram e que acumulam dentro 
daquele Instituto. Hâ, pelo menos, 7 a 9 pes~ 
quisas que estão sendo feitas simultaneamen· 
te,'inclusive com vfrus que não são conhe
cidos em outros lugares do Mundo. Esses pes
quisadores são as pessoas que detêm as infor
maç_ões acumuladas ao longo do tempo, por 
seguirem estudando persi~tentemente esses 
vírus, essas dOenças. Pois bem, à guisa de 
considerá:k!s ociosos, ou à guisa de se dimi
nuir o número de servidores públicos, esses 
pesquisadores estão sob o risco da demissão, 
do afa.<>tamento ou de aposentadoria. É lasti
mável que esta linha seguida pelo Governo, 
dita à sociedade da maneira como tem sido 
feita, seja uma linha absolutamente cínica, 
no meu entendimento. É cínica porque parte 
do pressuposto de que existe excesso de servi
dor público no Brasil, o que não é verdadeiro, 
se comparado com todos os países que tém 
uma situação semelhante l~sa. O que exis
te é uma distribuição inconeta desses servi
dores, quer do ponto de vista espacial, quer 
do ponto de vista setorial. Existe concentra
ção de servidores em determinados Estados 
e em determinadas cidades, existe excesso 
de servidores em determinados órgãos, mas 
o conjunto do País não tem, de maneira ne
nhuma, uma quantidade excedente de serví
dores. Aprova é que guardas da Sucam, ser
vidores da Fundação Sesp e de tantos outros 
órgãos, como o Banco do Brasil, são absolu~ 
tamente necessários na periferia das cidades, 
são a arrumaç-ão da nossa sociedade no inteR 
rior, as carências são dramátiCas, são sérias 
e só quem não conhece este País pode dizer 
que existe nesses lugares excesso de servi
dores. 

Sr. Mário Maia- Permite-me V. EX" outro 
aparte? 

O SR. ALMIR GABRIEL- Pois não, no
bre Senador. 

O Sr. Mário_ Maia - Para dar um exemplo 
ligeiro do que V. Ex• está falando,_ estive há 
poucos dias na cidade de Xapuri, hoje conhe
cida mundialmente pela tragédia que lâ ocor
reu, a morte de Chico Mendes. Fizemos uma 
reunião com o pessoal da Sucam, os guardas 
da Sucam, pessoas dedicadas, com tempo de 
serviço, confori:ne registrado por V. Ex~, que 
variam de 2 até 25 ou 30 anos. Nós que somos 
da Amazônia, sabemos do trabalho, que a 
Fundação Sesp- Serviço Especial de Saúde 
Pública, realiza em nossa Região, como o 
saneamento básico extraordinário, quando 
da criação e instalação desse serviço. E toda 
a Amazônia, especialmente o meu Estado, 
foi altamente beneficiada àquela época. A 
malária, que era e ainda é endémica no meu 
Estado- e sofri várias infestaçõc!s, ataques 
de malária. dos 8 aos 14 anos, todo ano eu 
tinha malária -, praticamente foi erradicada 
do EStadO do Acre. Agora está recrudescen~ 
do, devido aos desmatamentos. Esses funcio
nários da Sucam se reuniram conO$cO, cerca 
de 20 funcionários, pedindo que interfen's~ 

semos junto às autoridades, para dar-lhes os 
instrumentos de trabalho, porque eles esta
vam ansiosos por trabalhar. mas não podiam, 
só com as mâos, sair para aquela faina de 
atender aos seringais, às colocações e ã peri
feria das cidades. Não têm os instrumentos 
necessários nem as substâncias para a: pulveri
zação, bem como outros apetrechos impres
cindíveis. Então, o Govei-no está vendo esse 
pessoal como ocioso, pois chega lá, não vê 
trabalho e vai demitir. Quem é que eStá traba
lhando? Só quem está tomando conta do pos
to? Então, demite. E eles não estão traba
lhando porque não têm os instrumentos míni
mos para o tra)?alhç. êt,lémdo mais, são _alta
mente necessários, e ainda são poucos para 
a magnitude do problema de saúde básica 
do meu Estado. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Exatamente. 
Senador Mário Maia. Todos que conhecemos 
o Nordeste, que conhecemos a Amazônia e 
o Centro-Oeste, sabemos a situação dramáR 
tica de saúde das cidades do interior destas 
Regiões. E sabemos a importância que de~ 
sempenha a Sucam, no controle de endemias 
_que já foram vencidas por um número enor
me de países e que o Brasil, até hoje, não 
consegue vencer, pela falta de seriedade dos 
programas relativos ao s~tor saúde. Em 1977, 
este País gastava com saúde 3,6% do seu PIB. 
Era muito pouco, se comparado com os paí
ses capitalistas, que têm o mínimo de organi
zação, que gastam entre 6% e 9% do seu 
PIB; com os países sOCialistas, que gastam 
entre 9% e 15% do seu PIB com saúde. 

Somos, Sr. Presidente, o centésimo qüin
quagésimo país em orçamento destinado ao 
setor saúde. Pois bem, isto em 1977. Em 
1989, o Brasil desceu os seus gastos com saú~ 
de para 1,7%, 1,8% do nosso Produto Inter
no Bruw. · 

Então, dizer-se que um dos elementos fun
damentais do setor- recursos humanos, ex
cede as nec-essidades do País~ dizer-se que 
deve ser restringida a quantidade de servi
dores para prestação de serviço de saúde, 
isto é criminoso, muito mais criminoso do 
que tem sido o abandono dos pacientes nos 
hos.pitais.. 

Insisto em dizer que, em momento algum, 
aceitamos defender a negligência, a omissão 
de socorro, a tncompetência; em momento 
algum podemos tolerar que qualquer servi
dor, de qualquer que seJa a unidade, especial· 
mente a de saúde, possa ne_gar-se a cumprir 
horário e a fazer as suas tarefas. Por outro 
lado, não dâ para simplesmente considerar 
que podemos pas.sar por sobre todas essas 
questões e delas não tirar nenhuma informa
çào adequ~da. 

A informação que me parece fundamental 
é que, no momento em que o Governo afirma 
a necessidade de tirar 360 mil servidores tidos 
como ociosos, na verdade ele quer ter uma 
forma capaz de fazer resultarem correta, uma 
pretensão paranóica, que foi a de fazer com 
que uma inflaçào, que tei? m~s de 50 anos 
neste País, cujas condições estruturais em na
da foram batidas por este Governo, possa 
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ser trazida para zero em 45 dias, como se 
fora resultante _de um mHagre. Para isso é 
necessário se reduzir o d_éficit_ orçamentário. 
Para reduzir esse déficit aos limites que ele 
precisa, o governo tem que tirar 340 mil ou 
360 mil servidores, ou, de outra forma, atra
vés. da coação, por essa ameaça feita, levar 
os servidores a aceitar a redução dos seus 
salários, e, com isso ajustar o Orçamento, 
segundo a proporção que ele quer, que ele 
pretende, que ele deseja, para atender à con
dição paranóica de salvador da_ pátria. 

Nosso País assiste, com profunda amargu
ra, a exemplos que podem ser isolados, mas 
por si só são ril.uito significativos. Um enge
nheiro-agrónomo da Sudam, ao tomar conhe
cimento de que seu nome estava na lista de 
demissões, suicidou-se. O iniorrne_de _que dis
ponho -e não posso analisá-lo simplesmente 
segundo o ângulo político, dele disponho sem 
comprovação epidemiológica, porque a: mi
nha responsabilidade, como Senador e como 
profissional de saúde, me ob_rigaria a anali
sá-lo com mais profundidade -; o informe 
de que disponho demonstra que no Distrito
Federal houve aumento de suicfdio. 

Insisto em dizer que não posso fazer uma 
análise epidemiológica desse aumento. De 
qualquer sorte, ele acende uma luz que, para 
mim, é de dramática proporção, e que, na 
verdade, denuncia uma situação da maior 
gravidade para este País: falsidade de se apre
sentar à população, especialmente aos desca
misados, a idéia de que se desenvolve um 
esforço extraordinário para colocar este Pais-
num caminho da salvação. 

Insisto em colocar, descamisados sim, mas 
certamente não descerebrados, c, em breve, 
este próprio povo saberá tomar a posição cor
reta. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Ponipcu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Au
reo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, quero-relembrar que, 
3 anos atrás, -perdia a vidã~- nurii aiõ de extá-
mú1io voluntárío, o nOsSO distinto Corilpil
nheiro Fábio Lucena, vítima de problemas 
de ordem psicológica e de sofrimento inte
rior, que acabaram levando esse Senador a 
uma mortt:; prematura. 

Como far;o anualmente, quero recordar 
aquela figura intrépida e culta que assomava 
diariamente as nossas tribunas e trazia pro
blemas, quer regionais, quer nacionais, para 
que fossem analisados e ouvidos pelos Srs. 
Parlamentares, pelos Srs. Senadores, que 
são, em última análise, aqueles que, através 
do bom senso e da ponderação, conseguem 
equilibrar a legislação que se faz na direção 
do social e do progresso deste País. 

Relembro, portanto, neste ensejo, Fábio 
Lucena, com aquela saudade decorrente de 
uma amizade profunda e _de uma admiração 
imorredoura: e transmito, nesta oportunida
de, a todos os. amazon-enses e a todos os Srs. 
Senadores a certeza de que as palavras profe
ridas neste Plenário por aquele Parlamentar 

hão de ecoar sempre como uma prova e um 
atestado do valor, da cultura, do saber, do 
equilíbrio e da ponderação. 

O Sr. MilitO Maia - Permite V. Ex· um 
aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Pois não, com 
muita honra. 

O Sr. Mário Maia - Solidarizo-me com 
V. Ex· neste momento em que relembra, com 
saudade, aquela figura brilhante do Seten
trião brasileiro que foi Fábio Lucena, que 
a todos nós encantava e nos embevecia não 
apenas com o brilho e a eloqüência de sua 
palavra, com a c!areza na exposição de suas 
idéias, como, principalmente, através de sua 
inteligência fulgurante. Infelizmente os fatos 
da vida levaram-no a um trágico extermínio 
de si próprio, pois há razões que desconhe
cemos nos mistérios do pensamento humano. 
Neste momento em que V. EX' relembra essa 
figura, não podia deixar de participar tam
bém, com a dor da saudade, dessa lembrança 
que V. Ex• faz de uma figura que era tão 
singular, tão ímpar e que deixou profundos 
e imorredouros traços nos Anais desta Casa, 
registrando os fatos de sua Região e de sua 
Pátria. Aceite, pois, minha solidariedade, 
transmitindo-a aos familiares de Fábio Luce
na, neste momento em que já se vão três 
anos do seu falecimento. 

O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado 
a V. Ex" 
- Concluindo estas palavras, e sendo amanhã 

a da_ta exata do seu passamento, e que é dedi- _ 
cada ao Corpo de Deus, formulo votos de 
que Fábio Lucena encontre aquela paz alme
jada por todos os sofrentes e por todos aque
les guc, dentro da vida, anseiam por um plano 
mais alto e mais pacífico riãs paragens do 
incognoscível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Poinpeu de Sousa) 
- A Mesa associa-se à justa homenagem 
que o nobre Senador Aureo Mello presta ao 
Senador Fábio Lucena, que tanta falta nos 
faz. (Pausa) 

Com a palavra o nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIATPDT- AC. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
de_nte, Srs. Senadores, a morte de Chico 
Mendes causou, além do sentimento genera
lizado de perda, uma brusca perplexidade, 
porque ele já era, então, um_a personalidade 
internacional, coohecida e respeitada em to
do o mundo desenvolvido, porém, no Brasil, 
um ilustre desconhecido. Todos lamentaram 
não somente a perda, mas também o fato 
de não o terem conhecido antes de sua morte. 

Talvez esta lição tenha sido útil e realizado_ 
um aprendizado verdadeiro. Hoje, o Brasil 
começa a se int~I-~s~ar _e _respeitar os segui
dores de Chico Mendes, como Osmarino 
Amâncio Rodrigues - Presidente do Sindi
cat_o_dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia 
e Secretário do CoilselliO NaciOnal dos Serin
gueiros, Raimundo Mendes de Barros- V e-

reador em Xapuri, o Engenheiro-Agrônomo 
Gomercindo_ -_Conselheiro da Cooperativa 
de Seringueiros de Xapuri e outros líderes 
da Floresta, seguem a mesma trilha de Chlco 
Mendes na defesa dos seringueiros e na pre
servaç-ão das florestas. Torcemos para que 
o fim dessas lideranças não seja idêntico ao 
do s.eu antecessor. Embora as ameaças contra 
essas pessoas sejáin do conhf:cimento geral, 
até hoje, efetivamenre, nada foi feito para 
defender a integridade pessoal dos mesmos. 
A ajUda que as -autoridades ofereceram -
segurança pessoal- deveria ser custeada pe· 
los próprios ameaçados. Esses trabalhadores 
rurais não têm recursos para sustentar poli
ciais. Então, suas seguranças são feitas pelos 
próprios companheiros. Eles muitas vezes 
evitam dormir duas noites seguidas no mesmo 
local, esquivam-se de seus antigos arriigos, 
pois sua presença traz transtornos e insegu
ranças. As reuniões públicas praticamente 
acabaram-se. Mas os riscos de um atentado 
fatal permanecem. Às vezes são ostensivas 
as ameaças, outras são veladas. 

A bandeira mais evidente desses seguido
res de Chico Mendes e dos trabalhadores nos 
seringais acreanos, de um modo geral, é a 
reserva extrativista. O Governo Sarney deu 
início ao processo de criação dessas reservas. 
Hoje-, existem quatro delas em diversos Esta· 
dos da região Norte. A maior está localiZada 
numa área que se estende pelos Municípios 
de Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri e 
Brasiléia, no Estado do Acre. Esta reserva 
chama-se "Chico Mendes" e tem 970 mil hec· 
tares._ Mas resta a decisão fundamental que 
é a demarcação dessas áreas. Por enquanto, 
as reservas ainda são grandes propriedades 
rurais, latifúndios improdutivos, nas mãos de 
poucos, grandes fazendeiros que tudo fazein, 
a tudo corrompem para evitar essas demar~ 
cações. É possível até que essas terras nem 
sejam demarcadas. 

Mesmo que todas as áreas legalmente 
transformadas _em reservas sejam demarta
das -a reserva é uma área inviolável, restará 
o problema seguinte, também de difícil solu· 
ção: a manutenção de milhares de famílias 
de seringueiros que vivem basicamente da 
extração da borracha e da castanha-do-pará. 
A Malásia é uma forte concorrente na produ· 
ção de borracha e, por incrível que pareça, 
o governo malasiáno é maís eficiente ·que o 
nosso e fez da boiracha um componente im
portante em sua balança comercial. 

O caminho dos seringueiros deve ser a di
versificação, a industrialização e a profissio
nalização. A Amazônia: apresenta uma riC<i. 
diversidade botânica e passível de atividade 
económica rentável, sem destruir. Existem 
numerosas famílias vegetais, já conhecidas, 
que podem perfeitamente ser industrializa
das. Desde o açaí, o cupuaçu, a castanha
do-pará, a pupunha, guaraná, o dendê, copaí
ba, andiroba, e tantas outras es_s_ências nobres 
já conhecidas e aproveitáveís em nOssa Ama
zónia, inclusive uma ittdustrialização mais 
proveitosa da própria borracha e da castanha, 
são vegetais que podem ser industrializados 
nos próprios locais de cultivo, e administra-
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dos pelos seringueiros associados a empre
sários com interesse no assunto. A diversi
ficação e a industrialização exigein unia ade
quada profissionalização do seringueiro e do 
trabalhador rural. Essas idéias já fazem parte 
dos planos dos sindicatos de trabalhadores 
rurais acreanos e, muito breve, teremos aus
piciosas novidades sobre esses tentas. 

Ao Governo Federal, em especial ao Mi· 
nistério da Agricultura, cabe sair do emara
nhado em que se colocou, por causa de suas 
próprias confusões, e começar a administrar 
o País. Uma das ações mais imediatas seria, 
sem dúvida, a demarcação das terras desti
nadas às reservas extrativistas, antes que os 
decretos que as-criaram caia em desuso, justa
mente pela falta de interesse, de atenção, 
acontecendo o que aqueles latifundiários 
mais querem, que é o fato consumado. Se 
essas áreas não forem demarcadas imediata
mente, o nefasto processo de derrubadas e 
queimadas terá ín{cio e aí, então, nada mais 
terá sentido, pois as terras serão inúteis. Os 
trabalhadores, a partir da derrubadas e das 
pastagens que sucedem as matas, migram pa· 
ra as cidades próximas, enfavelando-as, exi
gindo, cada vez mais, gastos _que as adminis
trações monicipais não estão podendo cus
tear. 

É urgente uma solução para as áreas desa
propriadas para fins de reservas extrativistas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTB (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Afonso Sancho. 

O SR. AFONSO SANCIJO (PFL - CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, para que conste dos 
Anais do Senado, passo a ler a seguinte nota 
do Ministério da Saúde: 

"0 Ministro da Saúde,_Alceni Guerra, 
respondendo a uma série de notas divul
gadas por Conselhos e Associações Mé
dicas do País em desagravo às ac;ões que 
vem exercitando no Ministério, afirmou 
que "estamos atravessando uma fase de 
sensíbilização, procurando sensibilizar a 
classe médica, os presidentes de entida
des de classe, a população, os governan
tes~ os profissionais de saúde. E preciso 
melhorar o atendimento nos hospitais, 
postos de saúde e prontos-~ocorrós e so
bre isto não há dúvida .. E_ _preciso ter 
respeito à cidadanía e não agravar o sen
timento humano." 

"A reação das entidades médjcas às 
minhas críticas ao absenteísmo me sur
preendeu. Nunca afirmei que este é o 
único problema que enfrentamos. Con
cordo com as entidades quando apresen
tam umil lista de problemas estruturais 
e conjunturais. O baixo investimento em 
saúde é um deles. A falta de um modelo 
gerencíal é outro. A definição de um-Sis
tema, com especificação dos papéis da 
União, dos Estados e Municípios é ou
tro. Agora não poçlemos minimizar o ab-

senteísmo, que entre nós atinge propor
çóes alarmantes, com os profissionais 
cumprindo apenas de 30 a_ 40% de sua 
carga horária", afirmou Alceni. 

Alceni Guerra confirmou que o Minis
tériO e o INAMPS estão montando um 
sistema de controle da presença dos mé· 
dicas nos hospitais e postos: "O Esta~ 
do", afirmOu," nâo pode arcar com um 
ónus deste tamanho: a utilização de me
nos da metade de sua capacidade funcio
nal na execução de serviço. Isto é uma 
constatação e temos que tomar uma me
dida administrativa. Faço questão que 
isto se corrija, em respeito, inclusive aos 
profissionais que trabalham, com dediM 
caçãô e competência. Se não conseguir
mos sensibilizar as pessoas para que 
cumpram suas obrigaçóes contratuais só 

• me restará o caminho de colocar estes 
profissionais em disponibilídade". 

-Estados e municípios 

Aiceni Guerra proclamou que o pro~ 
blema não pode ficar restrito ao Minis~ 
tério e ao INAMPS. '•b. preciso", "fri
sou, que os Estados e Municípios façam 
a sua parte, já que recebem recursos do 
Sistema Único de Saúde. Náo podemos 
perder o precioso dinheiro da saúde, que 
todos reconhecemos como insuficiente 
Para a cobertura de nossas necessidades, 
com essas ausências. Acredito que, em 
futuro próximo, com a implantação do 
SUS, os Conselhos Estaduais e Muni
cipais de Saúde terão condições efetivas 
de exercer uma vigilância mais ostensiva 
sobre o cumprimento das obrigações 
contratuais". 

O Ministro da Saúde assinalou que 
"na parte dos contratos privados, a nossa 
fiscalização será de outra forma. Nossos 
prestadores de serviços terão que melho
rar o atendimento e fazer o atendimento, 
na forma do pactuado. Promover a via~ 
gem de_ doentes, que muitas vezes são 
fat<i.ís, recusar o paciente, sob desculpas 
de falta ou ocupação de leito, é omissão 
de socorro, crime previsto na legislação 
brasileira. Este é um tipo de fraude igual
mente inaceitável, especialmente para as 
pessoas que não têm defesa e que na 
maioiia dos casos estão em situação de 
desespero". 

Ações desenvo-lvidas 

AJc:eni Guerra_ listou, para conheci
mento das entidades de saúde do País, 
o elenco de medidas que já adotou nos 
70 dias de sua administração. 

1. Visitas aos pontos críticos de es
tra~gulamento do Sist_ema de Saúde, a 
fim de que a presença da autoridade pú· 
blica resgate a credibilidade e a confiabi· 
Iidade no Sistema. Isto o fiz em Brasília, 
Rio, Belo Horizonte e Porto_Aiegre. 

2. Intensificação dos procedimentos 
para implantação do Sistema Único de 
Saúde em todo o país até 31-12-90. 

3. Auditoria, em todas as unidades do 
Ministério, para conhecimento da reali
dade. 

4. Substituição de dirigentes e im· 
plantação de um novo sistema de esco· 
lha. 

5. Criàção do Pró-Saúde, que nos da· 
rá um novo modelo de administração e 
gerência, form3.ção, treinamento, _capaw 
citação e reciclagelll de recursos _huma
nos, reforma ele instalações e equipa
mentos de saúde pública. 

6. Pagamento de dividas aos EstaQos, 
Municípios, santas casas, .l:lospitais uni· 
versitários, síndicatos e hospitais priva· 
dos, inc1usive co_m reajustes dos preços 
dos serviços em níveis compatíveis com 
as disponibilidades do MinistériO: 

7. Cessão do:- Hospital João XXIII à 
Prefeitura de São Paulo, para solucionar 
o atel).dimento em região periférica de 
São Paulo. 

__ 8. Cessão do Hospital Presidente Mé· 
dici ã Universidade de Brasília para 
transformação em Hospital U niversitá
rio. 

9. Absorção. do Progarrta de Saúde 
dos Índios. 

10. Retomada do programa de sanea-
mento básico em áreas rurais. -

ll. Assinatura de Protocolos de Coo· 
peração Técnica com os governos do Esw 
tado do Rio de Janeiro, Distrito Federal 
e Prefeitura Municipal do Rio de Janei-
ro. 

12.' Redefinição do Programa de Cân
cer. 

13. Criação da Escola Nacional de 
Administração em Sistema de Saúde, pa· 
ra formar e capacitar em cinco anos 20 
-mil profissionais de saúde pública .. 

14. Definíção- do-Progrãma- Qüinqiíe· 
na! do Ministério da Sáude com a fixação 
das metas físicas e quantitativas, indo 
desde a elevação dos investimentos ero 
saúde pública, de 3,8 para 10% do PIB, 
em cinco anos, â elevação da cobertura 
vacinai para 90%, redução da_ mortali
dade infariüt e da morbidade de um mo
do geral e ao aumento da ex:p~ctativa 
de vida dos brasileiros. O Programa será 
executado no sistema de APO- Admi
nistração por Objetivos. _ _ 

15. DefiiliçâO- d ... e um programa de 
traumatologia, doença que hoje é a 3' 
maior causa de morbidade no País. 

16. ·Defíi:tição de ações de combate <1 
infecção hospitalar. 

17. Implantação da Fundação Nado·. 
nal de Saúde, que terá a seu cargo todo 
o Programa de Imunização e de combate 
â prevenção de doenças endêmicaS.-

18. Criação de grupo de tr~ball:to P'li3 
desenvolver estudos para informatização 
do setor saúde e de comissão com o Mi
nistério do Trabalho e Secretaria de Ad
ministração Federt!.l, para estudar e. pro· 
por novo modelo institucional para a Da
taprev. 
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19. Regularização da importação da 
vacina cuban!l contra a meningite B e 
desenvolvimentç de campanhas regula
res em São Paulo, Rio e Amapá e trans
ferência do encargo de importação da 
extinta Interbrás para a Cerne. 

20. Implantação do sistema de atendi
mento de emergência em Belo Horizon
te com a criação de oito novos postos 
de urgência. 

21. Redefinição .do papel da Cerne. 
22. Redefinição do modelo de Vigi

lância Sanitária, como a liquidação das 
15 mil pendências, crfação de laboratório 
central e regional de referência, controle 
do meio ambiente, fiscalização de ali
mentos, bebidas, medicamentos. 

23. Intensificação -das vacinas contra 
a pólio, sarampo, DPT, meningite B e 
de combate à dengue ~o Rio de Janeiro 
e à raiva humana no Mato Grosso. 

24. Criação dos programas de Educa
ção para Saúde, Informação p~ra a Saú
de e de Divulgação Científica. dentro 
de uma nova concepção de Marketing 
Institucional. 

25. Reorientação das ações de com
bate às doenças sexualmente transmis
síveis, principalmente a AIDS. 

26. Redefmiçãó do Programa Mater
no-Infantil. 

27. Redefinição do Programa de Ali· 
mentação e Nutrição a cargo do INAN. 

28. Adoção de procedimentos para a 
implantação de um programa de atendi
mento de urgência em Belo Horizonte. 

29. Realização com êxito da campa
nha de vacinação contra a pólio no Nor
deste, adoçáo de providências para o de
senvolvimento da campanha de junho e 
mobilização para que 11 estados desen· 
volvessem, também, em junho, campa
nhas de multivacinação contra sarampo 
e DPT, difteria, Coqueluche e tétano. 

30.. Criãção de grupo de trabalho in
terministerial, com o Ministério da Edu
cação, para melhoria do desempenho 
dos hospitais de ensino e sua integração 
ao Sistema Único de Saúde. 

.31. t'riação de grupo de !rabalho para 
a implantação do Sistema Unico de Saú
de no Rio Grande do Sul. 

32. Suspensão da emissão pelo 
INAMPS da Carte_i_ra cl_e: Iclc:::Q.tificação 
de Beneficíário estabelecendo que o 
acesso dos usuários do Sistema Unico 
de Saúde se fará independente da apre· 
sentação de documentação especial. 

33. Combate ao absenteísmo dos pro
fissionais de saúde, que alcançou o ina
ceitável índice de 60 a 70% . ., 

"Se, go~ aca~o, a quest~o do absen_teís~o 
dos pro.~.iSSlOnaiS de saúde mcomoda e -mqme
ta, seria mais producente que a sociedade 
preconizasse o comparecimento ao trabalho 
dos que assumiram compromissos contr~ · 
tuais. Seria uma decisão que se coadunana 
perfeitamente com as tradições de decência, 
decoro e seriedade que deve presidir o serviço 

público em respeito à cidadania", concluiu 
o Ministro Alceni Guerra. (Muito bem!) 

-O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu-
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, li, com satisfa
ção, em A Tarde, da Bahia, edições de 31 
de maio e -6 do corrente, duas notícias que 
honram e alegram a Bahia, Sergipe e todos 
os brasileiros afeitos à Arte, à Cultura e, em 
espeCiã.l, aos livros. 

Falo de y_m escritor brasileiro que, em seus 
oitenta anos, dos quais mais de sessenta dedi
cados à produção literária, jã tem cerca de 
trinta obras traduzidas em várias línguas e 
idiomas. 

A agresSividade e a irreverência do enredo 
e-personagens dos seu-s livros, como éle pró
prio diz, é a sua luta sem tréguas e fronteiras 
«contra tudo_que é feio e sujo: a miséria, 
a fome, a infância desvalida, a injustiça, a 
opressão e os preconceitos de toda ordem ... 
e o racismo, o mais abjeto de quantos precon· 
ceitas limitam -e -degradam o ser humano", 

Ele se diz o escritor da nação mulata e 
mestiça, rejeita a insinuação de alguns críti
cos de que seja um escritor de prostitutas 
e vagabundos, afirmando ser o ramancista 
dos despossuídos e necessitados, inspirado no 
povo e na convivência com a raça -e com a 
cultura miscigenada da Bahia, berço da cultu
ra brasileira. 

-As edições de A Tarde noticiam: "Prestígio 
de Jorge Amado "explode'' na Europa" e 
"Universidade italiana faz Jorge Amado dou
tor.,, Doutor Honoris Causa da Universidade 
de Bari; onde, em solenidade densa e caloro
sa, que reuniu alunos, professores e significa
tivos representantes da intelectualidade ita
liana, falou de sua obra e do ambiente cultu
ral místico que o inspirou, definindo o Brasil 
da harmonia e mistura das raças e _do sincre
tismo religioso, o país que "tempera a melan
colia portuguesa com a alegria de viver dos 
africanos", e que, apesar da miséria e da 
opressão, sempre se faz no Brasil a alegria 
e a festa. 

Faço este registro, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, porque é uma notícia que nos ale
gra a todos, pois Jorge Amado tem sido um 
brasileiro,_ um baiano, meio sergipano, que 
tem divulgado e enaltecido o nosso País e 
a :nossa cultura no exterior. Um. homem que 
tirou da solidão e dureza do exl1io político 
a força e a imaginação para desenvolver a 
sua _obra, um jovem que não se deixou anular 
pelo isolamento de sua terra e de sua gente, 
sublimando o que poderia ser a sua revolta 
em uma peça de arte e exaltação dos desam· 
parados e aos órfãos da fortuna, que apren
deu a amar -quando- da militância política; 
desde a mocidade. 

Amigo que sou dele, há muitos anos, me 
rejubilo ~om as homenagens que lhe têm sido 
prestadas, num reconhecimento ao seu talen
to; e com o" merecido sucesso que tem alcan
çado, como escritor, não só no Brasil, como 

no exterior, estendendo essas_ homenagens 
a Zélia Gattai, memorialista de talento e es
critora de sucesso que, como ele mesmo diz, 
com sensibilidade de poeta, com ela há quase 
meio século compartilha o leito de amor e 
a ventura da viela. 

Solicito que sejam incorporados a este meu 
pronunciamento os artigos publicados no A 
Tarde, da Bahia, a que me referi. (Muito 
bem! Palmas.) -

DOCUMENTOS A QUE SE REFE· 
RE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM 
SEU DISCURSO: 

A Tarde eQuinta-feira -:31-S-_1990 

PRESTÍGIO DE JORGE AMADO 
"EXPLODE'" DE VEZ NA EUROPA 

Paris (AFP) - Apesar de o escritor brasi· 
leiro Jorge Amado ter sido descoberto cedo 
na Europa, ao· conttãriO de- outros roman
cistas sul-americanos, hoje, quando se_ apro
xima dos oitenta anos, parece haver chegado 
ao auge da consagração no Velho Continen· 
te, com a publicação quase simultânea em 
Paris de dois de seus livros e de uma obra 
que recapitula suas conversas. 

O "Convite ã Bahia", apresentado como 
a crónica sensual e realista de suas ruas, de 
seu povo e de seus mistérios, aparece como 
uma perfeita introdução à obra de Amado 
para os que ainda não conhecem os labirintos 
de Salvador, no Nordeste brasileiro, nem os 
relatos de seu maior intérPrete literário. 

O livro, publicado pela editora Messidor, 
é apresentado com ilustrações do pintor e 
desenhista também baiano. Carlos Bastos, e 
representa exatamente um convite à realiza
ção de intermináveis viagens na própria es
sência dessa cidade inigualável. 

Ao mesmo tempo, com a publicação de 
"O País do Carnaval", o leitor toma conheci
mento de uma Nação que não pode ser resu· 
mida apenas num conjunto de imagens, de 
estereótipos, com cores de cartão-postal, ten
do o samba como música de fundo, nem com 
um conjunto de clichés sobre turismo prepa
rado para europeus ou norte-americanos. 

O romance de Amado começa com a che
gada ao Brasil de um navio, no final dos anos 
vinte. 

Entre os passagefros que regressam da Eu
ropa, produtora de milagres e geradora do 
complexo sedução-repulsão, está um brasi
leiro, Paulo Rigger, que descobrirá neste ro
mance seu próprio País. 

Trata-se do J3rasil das contradições, da 
mestiçagem, dos ricos proprietários de terras 
e dos intelectuais,_ de suas mulheres, da vitali
dade de um povo. 

Jore_e Amado leva o leitor a iriterro2ar-se 
sobr.e Õnde está o verdadeiro rosto deste-povo 
que começa a se encarregar da tarefa de bus· 
car _sua própria identidade. 

O escritor brasileiro tinha 18 anos quando 
es_creveu esta obra, ag_ora publicada em Paris 
pela editora Gallimard. Trata-se do primeiro 
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livro de um jovem jornalista já disposto a 
envolver-se na luta polftlca. 

Publicado ho Brasil em 1931, o livro era 
um dos únicos do escritor que ainda não havia 
sido traduzido para outros idiomas. 

Em 1985, Amado já havia concordado com 
uma tradução italiana e agora, com a versão 
francesa, duas decisões felizes, porque este 
romance está longe de ser uma simples obra 
de juventude, pois a arte do narrador já apa
rece claramente, como explica a tradutora, 
Alice Raillard. 

.b precisamente com Alice Raillard que 
Amado teceu estas conversas, que a Galli
mard publica juntamente com o primeiro li
vro do autor. A tradutora explica que o escri
tor brasileiro faz parte de um pequeno grupo 
de privilegiados de nosso tempo, cuja obra 
é universal, fato comprovado pelo êxito de 
seus trinta livros traduzidos para um número 
incalculável de idiomas, todos marcados pelo 
.objetivo de combater pela liberdade e pela 
êlignidade do homem. 

Nas conversas, Amado retoma ao passado 
e, ao relatar detalhes da própria vida, fala 
na realidade de seus livros e vice-versa. 

Mesmo: porque s1i6 sempre os seus romafl
ces o ponto de partida das entrevistas com 
Raillard, interlocutora privilegiada, graças a 
uma grande amizade com Amado e com sua 
mulher, Zélia Gattai. 

Destas conversas despontam o jovem re
belde da Bahia, o escritor prodfgio que escre
via já aos 18 anos "O País do Carnaval", 
o deputado comunista, o exilado na Europa, 
assim como a descrição de seus encontros 
com as maiores persOnalidades da política, 
da literatura, da arte em geral, além do pe
queno mundo dos amigos fraternos e das re
flexões SÇlbre o trabalho do autor. 

A Tarde- Sexta-feira, 8-6-1990 

UNIVERSIDADE ITALIANA 
FAZ JORGE AMADO DOUTOR. 

Roma, Itália. 
A Universidade de Bari conferiU ao escri

tor brasileiro Jorge Amado a !áurea de Dou
tor Honorís Causa. A solenidade realizada 
para esse fim foi muito concor-rida, tendo tido 
a presença de numerosos intelectuais italía
nos e dos corpos docente e discente daquela 
universidade, que é das mais prestigiosas do 
país. 

Jorge Amado- que já é doutor por algu
mas outras universidades - proferiu, como 
agradecimento, este discurso: 

Discurso na Universidade de Bari 

Aqui estou, nesta tribuna ilustre, cumu
lado de honra - a alta honra de receber 
o título de Doutor Honoris Causa de vossa 
Universidade de Bari. A vida, que tem sido 
generosa para comigo, oferece-me mais uma 
prova de estima pela obra Hterária que venho 
realizando ao longo de sessenta anos de tra
balho -trabalho obstinado, duro, difícil, por 
vezes extenuante, e, ao mesmo tempõ, agrá
dável, exaltante e também divertido. Náo fos
se divertido, eu não o faria, pois o labor da 

criação não deVe ser um fardo e, sim, uma 
prenda. 

Ainda antes de vos agradecer esta honra 
que me deixa igualmente vaidoso e humilde, 
devo proclamar, em alto e bom som, ter sido 
ela concedida não a um modesto romancista 
brasileiro, mas ao povo que me inspirou, edu
cou e fez de mim um escritor consciente de 
sua responsabilidade- ao povo baiano. Com 
ele aprendi tudo quanto sei: o que há de váli
do e permanente em meus livros provém da 
vida e da cultura popular da gente da Bahia. 
Participo, desde menino, de forma íntima e 
ardente, da vida do povo, sobretudo das ca
madas mais pobres, despossuídas e sofridas 
da população brasileira. Orgulha-me de ter 
lutado, desde muito jovem, sua luta sem me
dida e sem fronteiras, contra tudo que é feio 
e sujo; a miséria, a fóme, a infância desvalida, 
a Injustiça, a ·opressão e os preconceitos de 
toda ordem. Antes de tudo e sobretudo con
tra o racismo, o mais monstruoso e abjeto 
de quantos preconceitos limitam e degradam 
o ser humano. 

No decorrer dos sessenta anos de vida lite
rária vivida por inteiro, aprendi que existe 
apenas uma maneir<;~,--:- uma única, não mais 
- de erradicar em definitiVo o racismo da 
face da terra e do coração dos homens. Essa 
maneira não é outra senão a mistura de raças, 
de sangues e de-culturas; todas as demais 
propostas, inçlusive_ aquela que exalta a con
vivência de raças, ou de nacionalidades diver
sas na mesma sociedade, conduzem inexora
velmente ao racismo. Fórmulas atraentes e 
sedutoras no papel e no discurso, nos pará
grafos de certas Constituições, revelam-se, 
na vivéncia do quotidiano, portadoras dos 
germes-do racismo, da ambição de poder, 
da superioridade nacional, do domínio, do 
ódio, do obscuran.ti.smo, da violência, o vírus 
da guerra. 

Desejo vos dizer que a Nação brasileira 
vem se construindo e se afirmando, de seus 
começos aos días de hoje, como o resultado 
da mistura, persistente e sempre maior, de 
sangues e de raças, da mistura de culturas; 
a miscigenação e o sincretismo têm sido nos
sas an:r!3S_-!lª- bata,lha .contra o racismo. Essa 
a experiência e a consciência brasileiras em 
.quase cinco secuJÕs, a partir da descoberta, 
proclamada pelos portugueses, do imenso 
território até então habitado tão-somente por 
tribos indígenas. Leito de amor onde as raças 
se fecundaram e os sangues se misturaram, 
o Brasil se vangloria, com razão, de sua mesti
çagem, de sua cultur-a mestiça- essa a nossa 
contribuição para o humanismo universal. No 
Brasil os indígenas, os europeus vindos nas 
catãvelas dos navegadore$ibéricos, os judeus 
f~gidos da inquisição, os negros chegados da 
Africa nos porões -dos navios de escravos no 
tráfico infame e trágico, os imigrantes prove
nientes dos quatros cantos do mundo - ita
lianos, alemães, eslavos, húngaros, gregos, 
árabes que se faziam brasildros dos melhores 
apenas desembarcavam, japoneses por fim 
-no Brasil se misturaram, acima e mais além 
dos precônceitos, numa realidade única e de
cisiva. 

Sou um velho brasileiro, de sangue indí
gena - minha mãe era uma pequena índia 
cheia de sabedoria - africano e português, 
quem sabe de sangue judeu, de sangue árabe_. 
Mas meu filho João e minha. filha Paloma 
trazem em suas veias o sangue italiano do
avô florentino, da avó vêneta, o sangue italia
no da paulista Zélia, minha mulher, minha 
companheira. minha namorada há quarenta 
e cinco anos. Os sangues se misturam e cada 
vez mais se misturam no Brasil e essa é. nossa 
honra e esse é o nosso orgulho . 

Dessa nossa originalidade racial e cultural, 
da miscigenação e do sincretismo, nasce a_ 
criação brasileira: a música, a dança, a litera
tura, a arte, o cinema, o carnaval, o ritmo 
romântico e sensual- somos latinos e africa
nos, a Bahia é a mistura de Lisboa e de Luan
da. Temperamos a melancolia portuguesa 
corn a alegria de viver dos negros, misturamos 
o azeite de dendê, o óleo de palma, com 
o leite de coco e _a farinha de mandioca em 
nossa culinária primitiva e refinada, mistura~ 
mos os santos católicos com os orixás africa~ 
nos, nosso catolicismo é fetichistã-, negamos 
o inferno e o pecado, preferimos a alegria 
e, por mais terrível sejam a miséria e a opres· 
são, nós as superamos e conseguimo~; fazer 
a festa. Por isto somos invencíve"iS, somos 
uma nação mestiça; a Nação brasileira. 

Sobre mim e minha obra literária muito 
se escreveu, de bem e de mal. Disseram cer
tos críticos que não passo de um limitado 
romancista de putas e de vagabundos. Creio 
que é verdade e orgulho-me de ser porta-voz 
dos mais despossuídos, de todos os despos
sufdos. Disseram também que tenho paixão 
da mestiçagem, e dizem-no corrnaiva racista. 
Honro-me infinitamente de ser um roman
cista da nação mulata do Brasil. Creio que, 
querendo ofender~ me, esses críticos me exal-
taram e definiram. -

Resta-me dizer-vos muitó obrigado. Ao fa
zê-lo eu deveria citar os nomes, muitos, da
queles italianos ilustres e generosos que aju
daram o escritor brasileiro, o romancista 
baiano, em sua travessia da Itália. Seria uma 
longa lista de nomes, amigos caros ao meu 
coração, todos eles, e a todos sou grato deve
dor. Ao pronunciar aqui, nesta hora solene, 
os nomes de meus queridos amigos Luciana 
Stegagno Picchio e Dario Puccini- a grande, 
a admirável Luciana, o lúcido e fraterno Da
rio - estou recordando e agradecendo a to
dos aqueles que dedicaram tempo e_ atenção 
aos meus livros e a este brasileiro que admira 
e ama a Itália. 

Ao agradecer ao magnífico reitor-profes
sor Attilio Alto, ao Presidente da Faculdade 
de Línguas e Literaturas Estrangeiras, Pro
fessor Vitilio Masiello, não posso deixar de 
me referir, em especial, aos Professores Gio
vanni Ricciardi e Fernando Toríello, a cuja 
bondosa estima devo a I áurea que hoje aqui 
recebo, honrado e comovido, deste ilustre 
Senado Acadêmico. - - -- --

Eu a dedico a Zélia Gatiai, filha de pais 
italianos, memorialista de talento, escritora 
de sucesso, com quem comparto, há quase 
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meio século, o leito de amor e a aventura 
da vida. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do DF n<>2, de 1990, de autoria do Senador 
Pompeu de Sousa, que estabelece diretrizes, 
critéiiõS e conteúdo míniino para elaboração 
do plano diretor do Distrito Federal, fixa a 
competência da Câmara Legislativa do Dis· 
trito Federal para sua aprovação, e dá outras 
providências. · 

Ao projeto foram oferecidas quatro emen~ 
das. 

A matéria volta à Comissão do Distrito 
federal, para exame das emendas. 

São as seguintes as emendas apresenta
das: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N' 2, DE 1989, 

Estabelece diretrizes, critérios e con· 
teúdo mínimo para elaboração do Plano 
Diretor do Distrito Federal, fixa a compe
tência da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal fara sua aprovação e dá outras 
providências. 

EMENDAN'1 
Suprimir a palavra "novos" do inciso VIII 

do art. 49 do Projeto de Lei do DF n~ 2, 
de 1989. 

Justificação 

A palavra "novos" impede a aplicação do 
inciso VIII, quando da possível aprovação 
e da regularização de algum parcelamento 
já existente. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. ~ 
Senador Carlos de Carli. 

EMENDAN•2 
"Suprimir os incisos XII e XIII do art. 4o 

do Projeto de Lei do DF n~ 2, de 1989. 

Justificação 

Os dispositivos dizem respeito a "transfe
rência de direitos de propriedade", por tra
tar-se de assunto de grande complexidade o 
mesmo ser objeto de lei específica onde pode
rá ser detalhado de ,forma explícita todas as 
situações e condicionamento de sua aplica
ção. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990.
Senador Ney Maranhão. 

EMENDAN•3 
Suprimir o inciso XIV" do art._49 do Projeto 

de Lei do DF n9 2/89. 

Justificação 

O mesmo é desnecessário e repete o incisO 
VIII. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. -
Senador Marco Maciel. 

EMENDAN'4 
Dê-se ao art. 59 Projeto de Lei do DF n" 

2189, a redaçflo abaixo, incluindo parágrafo 
único. 

Art. 59 .O Plano Dire-tor do Distrito Fe
deral será necessariamente desdobrado em 
legislação específica ielativa aos seguintes as
pectos, de forma a assegurar sua execução: 

a) uso e ocupação do solo; 
b) parcelamento do solo; 
c) posturas relativas a obras e edificações; 
d) proteção do meio ambiente natural e 

construído. 
Parágrafo único. O Plano Diretor do Dis

trito Federal articulará os diversos planos se
toriais de o_bras e serviços de utilidade pública 
de forma a possibTiitar a compatibilização e 
ajuste de seus objetivos. 

Justificação 

A redação proposta nesta emenda é mais 
abrangente que a original. Suprime detalhes 
desnecessários ao plano, por exemplo, as exi
gências de elabora_ção de "planta geral", de 
espaços verdes, ou ainda inclui de forma im
precisa uma ''planta cadastral'', que pode ter, 
na prática, interpretação e conteúdo _muito 
diversificado. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990.
Senador Odacir Soares. 

(À Comissão do DistritQ:Fede~al.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas do Projeto de Lei 
do DF n~ 33, de 1990, de iniCiativa da Comis
são do Distrito Federal (apresentado por su
gestão do Deputado Augusto Carvalho), que 
dispõe sobre a criação de qqadro de pessoal 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
e determina outras providências. 

Ao projeto foi apresentado uma emenda. 
De acordo com o disposto no Resimento -

~~~~!J.O, a matéria será despachada à Comis
são do Distrito Federal, para proferir parecer 
sobre a emenda. 

É a seguinte a emenda apresentada: 

EMENDA N•l 

(Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei da Comissão do 
Distrito Federal n~ 33 de 1990 
"Apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho" 

Dispõe sobre a criação de Quadro de 
_ Pessoal da Câmara Legislativa do Dis
-trito Feder~:~l e dá outras providências. 

Autor: Senador Maurício Corrêa 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1? Fica criado o Quadro de Pessoal 

da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
observadas as disposições desta lei. 

Art. z~ O Quadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal compreende 
os cargos e·m comissão, as funções de confian
ça e os cargos de provimento efetivo. 

Art. 39 Os cargoS em Comissão, e as fun· 
ções de confiança, que s.e destinam respecti· 
vamente às a_tividades de direção e assessora
menta e chefia e assistência, serão providos 
e-exercidos por servidores ocupantes de car-

gQs,de provimento efetivo, respeitado o dis· 
posto no art. 11. 

Parágrafo único.. Não .se inclUem nas dis
posições deste artigo um cargo de assessor 
e um de secretário que são de livre recruta
mento de cada Deputado Distrital. 

Art. 49 Os cargos de proviniento efetiVo
compõem a Carreira Atividades Legislativas 
que compreende os cargos de Analista Legis
lativo:Técnico Legislativo e Auxiliar Legisla
tivo, respectivamente de níveis superioi, mé
dio e básiCo; conforine anexo I desta lei. 

Art. 59 O ingreSso na Carreira ·Ativida
des Legislativas faz-se, ressalvado o disposto 
nCdncisO N, do art. 7'\ mediante concurso 
público, de provas ou de provas e títulos: 

I --no Padrão I, da 3~ Classe do Cargo 
de Analista Legislativo; 

II -no Padrão I, da 39 Classe do Cargo 
de Técnico Legislativo; 

III -no Padrão I da Classe única do Cargo 
Auxiliar Legislativo. 

Art. 6~ Podem concorrer aos cargos da 
Carreira Atividades Legislativas: 

I - para o cargo de Analista Legislativo, 
os portadores de diploma de curso superior 
com formação na âreá de competência para 
a qual ocorrerá o ingresso; 

II- para o cargo de Técnico Legislativo, 
os portadores de certificado d~ conclusão de 
29 grau ou equivalente; 

III - para o cargo de Auxiliar Legislativo 
os portadores de comprovante de escolari· 
dade até s~ série de lo grau, conforme a área 
de atuação. 

Parágrafo único. Para as atividades rela· 
clonadas à conservação e limpeza, vigílância 
e segurança e outros serviços a1;1Xiliares, por 
deliberação da Comissão Diretora, a Câmara 
Distrital poderá contratar, obedecidas as nor
mas específicas, prestação de serviços. 

Art. 79 O desenvolvimento do fyncioná
rio na C:ureiia Atividades Legislativas ocorre 
mediante progressão, promoção, acesso e as
censão, conforme dispuser o regulamento: 

I - progressão é a passagem do funcio
nário de um padrão para o seguinte, dentro 
da mesma classe, obedecidos os critérios es· 
pecificados para avaliação de desempenho e 
o tempo de efetiva permanêncla na Carreira; 

II -:- promoção é a passagem do funcio
nário de uma class_e para a imediatamente 
superior da Carreira, obedecidos os critérios 
de avaliação de des_empenho e qualificação 
profissional; 

III -acesso é a in'festidura do funcionário 
dã Carreira em cargo ou função de direção, 
chefia, assessoramento, ou de assistênCia, ob
servados o processo ·seletivo, critérios de ro
dízio, procedimentos de avaliação de desem
penho específico e perfil profissional corres
pondente às exigências da função; 

IV - ascensão é a passagem do funcio
nário, dentro da Carreira, da última classe 
de nível básico para a do nÍ'yel médio e da
última classe deste nível para o nível su~rior, 
sendo posicionado no padrão de vencimento 
imediatamente superior àquele em que se en· 
contrava. 
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§ 1\' Será reservada um terço das vagas 
fixadas no Edital de Concurso Público para 
os funcionários a que se refere o inciso IV 
deste artigo, os quais terão classificação ·dis
tinta dos demais concorrefiféS~ 

§ 29 As vagas referidas no parágrafo an
terior, que não forem providas, serão auto
maticamente destinadas aos habilitados no 
concurso ~úbUt:o. 

Art. s~ Integra, ainda, o Quadro de Pes
soal, na qualidade de cargo de .provimento 
efetivo, o cargo de Assessor Legislativo. 

§ 1 ~ O ingresso no cargo de Assessor Le
gislativo faz-se por concurso público de pro
vas e títulos. 

§ 29 O valor do vencimento do cargo de 
Assessor Legislativo corresponde a Cr$ 
115.000,00 (cento e quinze mil cruzeiros). 

Art. go O valor do vencimento de Ana
üsta Legislativo da 3~ classe, Padrão I, corres
ponde a Cr$ 42.409,21 (quar_enta e dois mil, 
quátrocentos e nove cruzeiros e vinte e um 
centavos) e serve de base para a fixação do 
valor do vencimento dos demais integrantes 
da Carreira Atividades Legislativas da Câma
ra Legislativa do Distrito Federal, observa· 
dos os índices estabelecidos no Quadro de 
Escalonamento constante do Anexo II desta 
lei. 

Parágrafo único_. O vafoi-do vencimento 
previsto neste artigo e no § 29 , do art. s~. 
será reajustado nas mesmas datas e nos mes-

mos índices adotados para os servidores do 
Distrito Federal, ocorridas a partir de 1~ de 
junho de 1990. 

Art. 10. O regime jurídico dos servido
res do Quadro de Ptissoal da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal é o da Lei n1' 1.711, 
de 28 de outubro- de 1952, e as leis que o 
complementam. 

Art. 11. O prímeiro concurso público 
para os cargos de provimento efetivo, aces
sível àqueles que preencherem as condições 
exigidas para ingresso, será realizado no pra
zo niãXiiilo- de 4 (quatro) meses, a contar da 
publicação desta lei. 

§ 1~ A competéncia para realização do 
concurso público de que trata o parágrafo 
anterior é do Governo do Distrito Federal 
e do Senado Federal que designarão comissão 
paritária de técnicos sob a Coordenação da 
Secretaria de Administração do Distrito Fe
deral. 

§ 2~ Caberá. ao Governo do Distrito Fe· 
dera! propor a estrutura organizacional e 
quantificar os cargos efetivos, OS"'cargos em 
comissão e as funções de confiança do Qua
dro de Pessoal da Câmara Legislativa do Dis- -
trito Federal, tendo como princípio a eficiên· 
cia e eficácia para cumprimento de sua finali
dade de Poder Legislativo. 

§ 3~ O Governo do Distrito Federal, en
caminhará, no prazo de 30 (trinta) dias a con
tar da publicação desta lei, projeto de lei ao 
Senado Federal propondo a estrutura organí-

zacional e a criação dos cargos e funções a 
que se refere o parágrafo anterior, fixando 
o_ Í!ldice de que trata o artigo 14. 

Art. 12. Excepcionalmente, na prirrieira 
legislatura, a Câmara Legíslativa pode requi
sitar servidores da administração pública di
reta e indireta da Uilião, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, podendo, 
inclusive, ocupar cargos em comissão. 

Parágrafo único. O número de servidores 
requisitados não poderá exceder a 3 ( trés) 
vezes o número de Deputados Distritais. 

Art. 13. Na primeira legislatura o Sena
do Federal prestará â Câmara Legislativa o. 
apoio técnico indíspensável ao desenvolvi~ 
menta de suas atividades, inclusive podendo 
colocar à sua disposição servidores de seu 
quadro de pessoal _que estejam em _exercício 
na Comissão do Distrito Fe_deral. 

Art. 14. Fica criada, para os servidores 
de que trata esta lei, a Gratificação Atividade 
Legislativa cujo valor será Obtido mediante 
aplicação de índice a ser fixa.do,_com incidên
cia unicamente sobre o vencimento. 

Parágrafo úniCo. -A gratifiCação a que se 
refere este artigo, sob a qual incide o descon
to previdenciário, incorpora-se aos proventos 
de inatividade. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ANEXO I 

(Art. 40 da Le1 no de de 1990) 

carreira Attvidades Legislativas 

cargo Classe Padrão Quantidade 

EspeC1al r a II 
Analista Legislativo Pr1rrieira r a III -

(Nivel Superior) Segunda I a III 
Terceira r a III 

Especial r a II 
Técnico Legislativo Primeira r a III 

(N!vel Médio) Segunda I a III 
Terceira r a III 

Auxiliar Legislativo única r a IV 
(N!vel Básico) 
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ANEXO .II 

Artigo9" da Lei no de de 

Quadro de Escalonamento do Valor 
do Vencimento (Índice 100 Cr$) 

Quadro Classe Padrão Índice 

Especial II 225 
I 215 

1 ) Analista 
Legislativo_ Pr imeJ r a III. 19Q 

II 180 
I 170 

Segunda III 155 
II 145 
I 135 

Terce-1 r a III 120 
II 1 10 
I 100 

Especial II 125 
I 120 

2) Técnico 
Legislativo Primeira III 1 10 

II 105 
I 100 

Segutida III 90 
II· 85 
I 80 

Terceira III. 70 
II 65 
I 60 

Única IV 65 
3) Auxi 1 i ar III 60 

Legislativo r-r -.55 

Justificação 

Apresentamos o presente Substitutivo ao 
Projeto de Lei do DF desta Comissão_do Dis
trito Federal n~ 33, apresentado por sugestão 
do nobre Deputado Augusto de Carvalho, 
com a finalidade de adaptá-lo as exigências 
contidas na Constituição Federal relativa ao 
Capítulo VII, Título III, "Da Administração 
Pública Federal", onde está previsto no art. 
39 a adoção de planos de carreira; no inciso
XIII a proibição de vinculação de vencimen
tos para efeito de remuneração e no § 1 ~ do 
art. 39 o princípio da isonomia. 

Louvamos a iniciatfVa do nobre Deputado 
Augusto de Carvalho cuja excência do proje
to foi mantida. 

Sala das Sessões, de 
de 1990. -Senador Maurício Correa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. designando para a ordiná
ria de sexta-feira, às 9 horas, a seguinte 

I 50 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETODFLEI D-0 SENADO 
N" 23, DE 1990 

(Em regíme de _urgência, nos termos do 
ãft:336, c, do Regimento Interno) 

_ Dj~cus~âo, -em turn-o úgiCo:. do Projeto de 
Lei do Senado n" 23, de 1990, de autoria 
do Senador João Menezes, -que compatibiliza 
os interesses dos trabalhadores com as neces
sidades das empresas em situação difícil (de
pendendo de parecer). 

-2-

MENSAGEM N'· 182, DE 1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 3'36, c, do Regimento Interno) 

Mensagem n" 182, de 1989 (n~ 500/89, na 
orige!p-). relativa à proposta para que seja 
autonzado o Governo do Estado do Piauí 
em t:aráter excepcional~ a emitir, mediant~ 

1990 

registro do Banco Central do Brasil, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Piauí 
(LFfPI), destinadas a possibilitar a substi
tuição de 1.200.000 Obrigações do Tesouro 
daquele Estado (dependendo de parecer). 

-3-

PARECER W 130, DE 1990 
Discussão. em turno único, do Parecer n\' 

130, de 1990, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, concluindo pela resti
tuição ao Poder Executivo da Mensagem n" 

, "71, de 1987 (n" 97/87, na origem), encami
nhando ao Senado Federal proposta de reas
sentamen~o de ex-ocupante da Reserva Indíw 
gena Piméntel Barbosa, no Estado do Mato 
Grosso, attaves-de alienação de terras do dow 
mínio da União~ com área superior a 3.000 
hectares. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levantawse a sessão às 18 horas e 10 
minutos.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PE
L(/ SR. JOÃO MENEZES NA SES
SAO DE 8:6·90 E QUE, ENTREGUE 
A REVISAO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃO MENEZES (PDC- PA. Pa
ra comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Se~ 
nadore.s, um dos problemas mais preocupan
tes hoje desta Nação é o que diz respeito 
ã polftica salarial~ e ao desemprego. Por esta 
razão apr~sentamos projeto de lei, em regime 
de urgenCJa, que tenta compartilhar os inte
resses dos trabalhadores com a necessidade 
das empresas em situação difícil. 

Apresentamos este projeto, porque esta
mos vendo todos os dias nos jornais a situação 
complicar-se e se fala hoje em recessão. Cer
tamente essa recessão existe, em pequena es
cala. Por isso devemos fazer todos os esforços 
para que ela não passe desse nível, a fim 
de que não tenhamos conseqüências mais da
nosas para a vida do País. 

O projeto de lei que apresentamos, para 
o qual pedimos urgência, é o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 23, DE 1990 

Coinpatibillza os interesses dos traba
lhadores com as necessidades das empre
sas em situação dificll. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As organizações privadas 

que, por imperativos de sobrevivência, 
precisem proceder a cortes indispensá· 
veis de despesas que só se tomem si&nifi
cativos se abrangerem uma redução na 
folha de pessoal, para a esta recorrerem 
deverão proceder a um plebiscito entre 
seus empregados, a fim de decidir qual 
das fórmulas abaixo adotar: 
I-demissão de empregados até atin

gir a economia necessária nos gastos de 
pessoal; 
II- diminuição da jornada de traba

lho, mantido o valor horário dos salários, 
de modo que o decréscimo proporcional 
da folha de pessoal corresponda ã econo
mia objet.Wada .. 

§ r~ o plebiscito deve abranger to
dos os empregados, que também pode
rão votar par procuração ou por carta 
dirigida à administração_, desde que o fa
çam com firma reconhecida. 

§ 29 Excluir-se-ão apenas, eventual
mente, casos de absoluta impossibilida
de de manifestação, contanto que sua 
omissão não seja passível de alterar o 
resultado do plebiscito. 

§ 3o Apurado o resultado do plebis
cito, é assiilado o acordo entre a empresa 
e seus. empregados, que deve ser homo
logado no sindicato local de trabalha
dores da categoria e registrado na corres
pondente Delegacia Regional do Traba
lho. 

§ 49 Quando a diferença entre os vo
tos a favor de cada uma das duas fórmu
las for menor que 5% (cinco por cento) 
do_ total de empregados da organização, 
será considerada indecisa a votação e a 
solução finai será adotada por acordo 
entre a_ QJganização e o sindicato local 
de trabalhadores da categoria. 

§ 5• Em ·virtude do que estabelece 
o parágrafo anterior, considera-se que 
a omissão dos impossibilitados de mani
festação não é passfvel de influir no re
-sultado do plebiscito, quando a diferença 
entre _os _votos a favor de cada uma das 
fórmlllis, exceder o número de omissos 
mais 5% (cinco por cento) do total dos 

-empregadoS da empresa. 
§ 6~ Será criada uma comissão de 

empregados, no máximo com 5 (cinco), 
para acompanhar, junto à administra
ção, a evolução das condições econômi· 
cc-financeiras da organização. 

§ 79 Por iniciativa da administração 
da organização Ciu pela dos empregados, 
manifestada através da comissão de que 
trata o parágrafo anterior, e desde que 
có"mprovado o saneamento econôrnico 
da organização, esta voltará ao regime 
de jornada de trabalho plena e salários 
normalizados. 

Art. z9 No caso do artigo preceden
te, quando convier à organização priva
da o encerramento de atividades de algu
ma unidade, serão adotadas as seguintes 
diretrizes: 

I - se a modalidade prevalente for 
a de demissão de empregados, dar-se-á 
uma preferência absoluta pela demissão 
dos que pertençam às unidades extintas, 
salvo excepcionalmente algum profissio· 
nal de notória competência que conve· 
nha aproveitar em outra unidade; 

II - se a modalidade preferida for 
a de contração da jornada de trabalho 
e correspondente decréscimo de salá· 

rios, poder-se-á aplicar- aos empregadOs 
que pertenciam às unidades extintas o 
regime especial de disponibilidade remu
nerada, que passa a ser válido para enti
dades privadas, tal como está regulado 
nos parágrafos deste artigo. 

Este assunto, parece-me absolutamente 
atual. Precisamos prestar muita atenção_e ter 
todo equilíbrio na solução do problema. Esse 
desacerto entre empregados e empregadores, 
em função da própria condição social, está 
por vir e, se vier, temos uma lei regulando 
o assunto. Por isso, estamos propondo uma 
legislação que_ possa encaminhar esse dissídio 
da melhor maneira possível. 

Queremos, com isso, evitar a paralisação 
do trabalho, evitar as greves e um mal maior 
à sociedade. 

Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a 
pequena explicação que desejamos dar à Ca
sa. (Muito bem!) 

SUBSECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

DE MATERIAL E PATRIMÓNIO 
Extrato de Teryno de Ocupação 

Imóvel: Apartamento 107 do Bloco "G" 
da SQN 105, transferido para a cota do Sena
do Federal, através da Portaria SUCAD n~ 
647, publicada no Diário Oficial da União 
de 15-3-90. 

Nome do Ocupante: Ricardo Leal da Costa 
Órgão: Centro Gráfico do Senado Federal 
Cargo: Assistente Administrativo Gráfico 
Matrícula: 1773 
Vigência do Termo de Ocupação: 16·3-90 
CPF: 276119571-04 
Brasília, 18 de março de 1990.- Amaury 

Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria 
de Administração de Material e Património. 

Extrato de Termo de Ocupação 

Imóvel: Apartamento 202 do Bloco ''A" 
da Quadra 1.305 do SHCE/SUL, transferido 
para o Senado Federal, através da Portaria 
SUCAD n~ 679, publicada no Diário Oficial 
da· União de 15-3-90. 

Nome do Ocupante:_ Rene Santos Amaral 
Órgão: Centro Gráfico do Senado Federa.[ 
Cargo: Analista Administrativo Gráfico 
Matrícula: 0992 
Vigência do Termo de Ocupação: 16-3-90 
CPF: 119886651-91 
Brasília, 18 de março de 1990. - Amaury 

Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria 
de Administração de Material .e Património. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 76• SESSÃO, EM 15 DE 
JUNHO DE 1990 

LI-ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Goliernador do 
Distrito Federal 

- N• 85/90-DF (n• 58/90,~ na_origent), 
restituindo autógrafos de prqjeto de lei 
sancionado. -~ -

1.2.2~Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
...,..._Projeto de_ Lei da Câmara nq 30, de. 

1990, que prorroga a vigência do I Plano 
!'ilacional de Informática e Automação 
(Planin). 

-Projeto de Decreto l.,egislativo n• 
62/89, que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emis
são de papel-moeda, no exercício de 1986, 
ilo valor de até Cz$ 13.000.000.000100. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 
64/89, que homologa o ato~ do_ Conselho 
Monetário que autoriza a emissão de pa
pel-moeda, no exer~íc_io de 1986. no _valor . 
de Cz$ 55.000.000.000,00, para atender 
às atividades produtivas-do País e à circu
lação da riqueza nacional 

-Ofício n" S/21189. qu-e autoriza o Go
verno do Estado do Amazonas a c_ontrà.tar 
opéração de crédito' no valor em cruzados 
correspondentes a 15.000.000.00 de Obri
gações do Tesourq NacionaL (Projeto de 
Resolu.ção n" 21190.) 

-Ofício n" S/18/90,.que subrilete à deli-· 
beração do Senado Federal ~l)Jidt<l<;;lo do 

SUMÁRIO 
Estado do Espírito Santo para que seja 
autorizado a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro "dQ Es_tado do Espírito Santo (LF
T ~ES), com vencimento em 1990. ·(Pro
jeto_de R,e_solução n" 22/90.) 

-OfíciO no S/19190, no·sentido de que 
seja autorizada a emiSsão e colocação no 
m_çrcado de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio Grande do Sul 
(LFT-RS), cujos recursos ·serão destina
dos ao giro de í07.862.3'70LFr-RS. (Pro
jeto de Resolução n9 23/ÇJp.) 

- Offcio n9 S/21190, no Sentido da con
tratação de operação de crédito externo 
no valor de DM 23,0 milhões de- marcos 
alemães, a ser firmada entre a ÇESP -
Companhia Enérgética de São Paulo e o 
Ansaldo Gie S.P .A., de Milão -Itália. 
(Projeto de Resolução n• 24190.) 

1.2.3 - Comunicaç3o da Presidência 
Abertura de prazo para apresentação 

de_ emendas _aos Projetas de ResQ]ução 
Ii"'' 21 a 24/90, constantes de parecer~s li
dos anteriormente. 

1.2.4- Di.s.cursos db Expêdiente 
SENADORTOURíVAL BAPTISTA 

- Artigo pubiicado no jornal A Tarde, 
de Salvador, de autoria de Josué Mon
tello, em homenagem à memória de Luiz 
Viana, recentemente falecido. 

SENADOR MÁRIO MAIA-Traba
lho desenvolvido por S. ~)j;' junto aos ór
gãos do Governo em favOr dos produtores 
de borracha, visando a liberação de crédi
tos para o custeio. realinhamento de pre
ços. e prorrogação de empréstimos ven
cidos. 

SENADOR ODACIR SOARES-.:.... 
Evolução da colonização ofiCial na Ama
zônia, particularmente em Rondôqia. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO 
- Reforma agrária. Falta de critérios no 
corte de pessoal em efetivação pelo Go
verno, com prejuízos para O trabalho da 
Sucam no combate à malária na Amazô
nia. Breve comentário sobre os partidos 
políticos no Brasil. . _ _ _ 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES.- Observações sobre o corte de 
pessoal que se verifica no atual Governo. 
Contradição na propalada reduÇão de gas
tos do Governo e a- VultOJ>a despesa da 
comitiva do f.(esidente _ Fe.rqando CoUor 
à Itália, para assistir' jogos da copa do 
mundo. 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
- Reinclusão·do BNB no Conselho Mo
netário Nacional e sua exclusão das deci
sões plenárias do Conselho Diretor da_Su
dene. 

SENADOR RUY BACELAR _:_ Si: 
tuação do setor de trãnsportes no País. 

1.3-' ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n" 23, de 

1990, de autoria do Senador João Mene
zes,.. que compatibiliza os interesses dos 
trabalhadores com as ne-cessidades das 
empresas_- em situação difícil. Apreciação 
adiada por falta de quorum para o prosse
guimento da sessão. 

Mensagem n" 182. de 1989 (no 500/89, 
na origem), relativa à proposta para que 
seja autorizado o Governo ·do Estado do 
Piauí, em caráter excepcion;1J. a e"iriitir, -



3118 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1990 

PASSOS PORTO 
Otretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

. Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSJ: DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
lUIZ CARLOS DE BASTOS 
Otretor Industrial 

• FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
D•retor Adjunto 

mediante regiStro no Banco Central do 
Brasil, Letras Financeiras do TesourO do 
Estado do Piauf (LFTPI}, destinadas a 
possibilita~~ suQ_st_it':lição_ de _1._20Q.OQO 
Obrigações do Tesouro daquele Estado. 
Apreciação adiada por falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão. --

Parecer n9 130, de 1990, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, con
cluindo pela restituição ao Poder l?_xecu
tivo da Mensagemn971, de 1987 (n~97/87, 

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIA.IIIO DO CONGIIESSO IIIACIONAL 
Impresso sob • responub•hd•de d• Meu do Sen•.do Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral ............................ ,.""'.,. ... .,_ ................ ~n C,.S 1.069,00 

Ttragem, 2.200-exemplares. 

na origem) encaminhando ao Se.oido Fe
-deral proposta de reassentamento de ex
o_cupante da Reserva Indígena Pimentel 
Barbosa, no Estado do Mato Grosso, 
através de alienação de .terras do _domínio 
da União, com área superior a 3.000 hec
tares. ~preciaçã~u1diada por falta de quo

-riim_ para o prosSCgt1ifuentà da Sessão. 

1.3.1- Designação da Ordem do Dia 
---da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATAS DE COMISSÕES_ 

3- MESA DIRJITORA 

· 4'- LíDERilS E'viC'E'-LfiiERES DE 
PARTIDOS ' . , - . -

5- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 76~ Sessão, em 15. de junho def990 
' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ,_, '-

4• Sessão Legíslatiya Ç>rdinâri~ •. c!~ 48• Legislatura 
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

AS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESEN· 
TESOS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Odadr Soares ~ Jarba!; 
Passarinho -.Alexandre Costa -- Chagas 
Rodrigues -Mauro B~nevi.d~s-,N.ey_Mara
nhão- Pompeu de Sousa- Mendes Çanale. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A lista-·de presença acúsa •o- compareci
mento de 10 Srs. Senadores. Havendo m'ime

'rb'regimerttál, déçlaro ab_erta a sess-ão. 
· ' Sob a prote!çãó dê- Deus, üiiéiárlió"s nosSos 
'trabalhos ' · · ' ·' • 

O Sr. i~ SeCretário -procederã 'à leitura do 
Expediente. __ 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE ' 

MENSAGEM DO 
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 

Restituindo auiógrafos de pro}e.to de lei san
cionado: 

N• 85190'Df" (ni SS)9lJ, na origem), de 12 
do corrente, relativa ao Projehi de Lei do 

p
1
F n~ 19, de ,1.99Q, qu~ crifl o D~strito de 

!-tmpeza ~ç c,eil~dla na. ~strutura a~minis
trativa do Serviço Autónomo de Limpeza Ur
~~a, e dá outràs 9í-ov'idênci3.s·. (Projeio que 
se transformOu na Lei n~ !Ob, dê {2 de ·junho 

_ de 1990). · · · ' · ' · 

. ' f A~ECERES 
PARECER N• I93, DE-1990 

Da _Comissão de E'dUca-çãõ,' sobre o 
Projeto de Lei da Ctiníara 0.9 30, de 1990 

' (Mensagem n~ 375; de 1990), do Senhor 
' ' .,residente da República~ que prorroga 

a vigência do I Plano Nacional de Inforw 
. -.- mátic~ e Automação (PLANIN). 

. Relator: Senador Fernando Henrique Car· 
1 doso 
, )·.Com a Mensagem n9 375, -de 16 de abril 
. 'de 1990, o Senhor Presidente da República 
_·encaminhou ã deliberação do Congresso Na
cional o Projeto de Lei n~ 4.778, de 1990, 
-que "prorroga a vigência do I Plano Nacional 

• de. Informática e Automação - PLANIN". 
- ~'Sul5IileP,do, inicialmente, à consideração 
.da Câmara dos Deputados, o referido projeto 

, )}j 

de lei aprovado· c·otn· errieiidã que·, aiD.'Piia:ndÕ 
o prazo de prorrogação-inicialme"nte'_PreVisto 
de 90 (noventa) díàS patá lSO'(céiÍtó é Oíten· 

·tá)' diás~ _deu'origerh à 'rédaçâd final do Pr:Oje~ 
to de Ler n~ 4. 779-B, de 1990, ora subtn'etido 
à ·can.sideraçãó do Senado Feder_aL •' · __ ' _ 

Na Exposição de Motivos n~ 2, .de 9 de 
.abril de 1990, o Senhor Se_cretário de Ciênc.ia 
e Tecnologia expõe ã necessjdade do Poder· 
Executivo, tendo retirado o texto do II PLA~ 
.t-fll':l', já en,caminh<Jdo ao Congres~o Nacio· 
1;1al, pa~ r,eexame., mru:tter a, vigência 9-o atual 
pl~neja~en.to ç:lÇt seto;lT d~ informática_, p~~o 

, ql.!e, sp~icita ,a. prÇtrrogaçã;o, Qrf\ ~m an~lis~1 , 

, , "ft,orelatórJo_. , . . , . , , , . , 
COnsideramos as razões apresentadaS, ria 

Exposição de Motivos citada, bem como as 
aditadas pelo relator da matépa na Comissão 
de Ciêricia e Tecnologia, Comunicação e In
formática da Câmara dos' Députados, DepU
tádo Maurício Fruet, a seguir expostas: 

1 - a necessidade de uma intensa e cons~ 
tante atenção para. os assunro·s de Informá· 
tica, alvo sempre visado pelas pressões inter
nas e externas _na vida eçon6micá nacional; 

2-- a necessidade do urgente encaminha~ 
menta do_ II PLANIN ao_ Congresso Nacio· 



Junho de'l990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID Sábado 16 3119 

nal, com as diretrizes e filosofia que o n-ovo 
governo pretende consagrar ao assunto; 

3 -a manutenção da vigência do I PLA
NIN por prazo suficiente para análise e deci· 
são pelo Congresso Nacional do noVO Plano. 

Pelas razões acima, somos pela aprovação 
do Projeto de Lei n~" 4. 779-B, de 1990, com 
a redação final apresentada ao Senado Fe· 
dera I. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1990. 
- João Calmon, Presidente - Fernando 
Henrique Cardoso, Relato-r- Francisco Ro
llemberg - Mário- Maia - Meira Filho -
Mansueto de Lavor - Jorge Bornhausen -
Afonso Arinos - José Fogaça - Marco Ma
dei - Nabor Júnior - Mauro Benevides -
Severo Gomes. 

PARECER N• 194, DE 1990 

Da Comissão de Assuntos EconómiCos, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
n•62, de 1989 (n• 84~8, de 1985, na Câma~ 
ra dos Deputados) que homologa o ato 
do Conselho Monetário Nacional que au
torizou a emissão de papel-moeda, no 
exercício de 1986, no vaiOi- ae até Cz$ 
13.000.000.000,00 (treze bilhões de c;ru
zados). 

Relator: Senador José Fogaça 
O projeto em exame teve origem na Men~ 

sagem n~ 814, de 23-13-86, do Poder Execu~ 
tivo, através da qual era solicitada a homolo· 
gação, J1elo Congi'esso Nacional, do ato do 
Conselho Monetário N;:~.çional autorizando a , 
emissão de papel~moeda, no exercício ·de· -
1986, no valor de até Cz$ 13.000.000,.000,0P 
(treze bilhões de cruzados). . .. 

de Cr$ ss.õOô.ôUO-.i:f00,-00 (cinqüenta e 
cinco bilhões de cruzados), para atender 
às atividades prodiittv8S do P8ís e à circu
hiÇBo- da riqueza nacioÕal". 

_Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
E submetida à apreciação do Senado Fede

ral o texto do Decreto Legislativo n~ 64, de 
1989 (n• llO·B, de 1989·CD), que "homologa 
o ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão de papel-moeda, no 
exercício de 198_6, no valor de 
Cr$55.000.000.000-;00 .•. -(cinqüemta ·e cinco 
bilhões de cruzados), para atender às ativi· 
dades produtivas do País_ e à circulação da 
riqueza nacional". _ _ __ 

-Como s.e.c:C;nstata,.a proposiçãO em exame 
trata de matéria de competência exclusiva do 
Congresso Nacional, muito embora a emissão 
de papel~moeda, tendo sido realizada em 
1986, coril seus-efeitos "financeiros e econó
micos_ já totãlriiente realizados, _definitivos e 
irreversíveis, torne tão-somente formal o 
exercício dessa competência. 

Resta-nos, à s·emelhança dos pareceres 
oriundos da Câmar_a dos Deputados, mani
festar estranheza pela demora da apreciação 
de matéria tão relevante e, dado a inocuidade 
da avaliação do mérito, concluímos peta ho
mologação do_ ato do Conselho Monetário 
Nacional, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 64, de 1989. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1989. 
- Severo Gomes, Presidente - Cid Sabóia 
de Carvalho, Relator -João Calmon- Mau· 
rfcio_Corrê3:- .JOsé Fogaça- Robe~;toCam~ 
pos-~ Francisco Rollemberg - Meira Filho 

, ..._ Chagas Rodrigues - Mansueto de Lavor 
·_ Nabor'Júnior- JorgeBoi:-nhausen- Fer-A referida emissão de papel~moeda foi efe~ 

tivada em 1986. Visto que seus efeitos são 
definitivos e irreversíveis, torna-se irrelevan
te examinar o mérito da medida. Resta-nos, 
(ão~SOI]lente, dar suporte legal_ ao ato do Po
d~r E~~qvo.. , , . 

- -nando ~enrique. 

. Devemos, todavia, ressaltar que taman~o 
?tr~so. no exa91e . qa qt'!-tér_ia ç:onstitui grave 

· d~fj.ciência; cabe aqui sugerir o exame das 
causas para esse atraso, com vistas a impf:dir 
a sua repetição. 

Em face do exposto, votamos favoravel
mente à aprovação do ProjetO de Decreto 
Legislativo n~ 62; tal como aprovado na Câ
n;tara dos Deputados. 

·Sala das Comissões, 13 de juriho -de 1990. 
...:..... SeVero Gomes, Presidente -José Fogaça, 

·Relator - Cid Sabóia de Carvalho - João 
Calmon ..:.. Chagas Rodrigues·- Robertu 
Campos ...... Francisco R,ollemberg - Meira 
Filho- Mansueto de Lavor- Nabor Júnior 
.- Maurício Corrêa - Jorge Borhausen -
Fernando Henrique. 

PAKECER N• 195, DE 1990 

Da Comissão de Assuntos Económicos, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
n• 64, de 1989 (n' 110-B, de 1989-CD) 
·que Hhomologa o ato do Conselho Mane· 
tário que autorizou a emissão de papel~ 
moeda, no exer<:ício de 1986, no valor 

PARECER N• 196, DE 1990 

Da cQQ-tisSãO de ASsuntos Económicos 
sObre o 'Ofício n~ 's!ii, de 1989 ln' 
114/89~GE~ ~ Origem); do Senhor Go~ 
·vernàdor do Estaao dO ADtazonas, soliéi
tando seja· alterada a Resolução n~ 17, 
de 25 de janeiro de 1989, do Senado Fede
ral, que autoriza o Governo do Estado 
do Amazonas a conti-8tar operação de 
crédito no valor em cruzados correspon· 
dente!iõ a_lS.OOO.OOO,OO de Obrigações do 
TeSouro Nacional. 

Relator: Senador Aureo Mello 
Com o Ofício no S/21, de 1989, o Serllior 

GovernaQ.or do Estado do Amazonas solicita 
seja alteraçia a Resolução n'? 17, de 25 de 
janeiro de 1989 do Senado Federal que auto
rizou o Gov_emo do Estado a contratar opera· 
ção de crédito no valor em cruzadas corres· 
pendente a 15.000.000,00 de Obrigações_ do 
Tesouro Nacional- OTN 1 junto ao Banco 
do Estado do Amazonas na qualidade de 
agente financeiro da Caixa Económica Fede
ral, destinada à ampliação do sistema de abas
tecimento de água, coleta e disposição fiijal 
dos esgotos sa_nitários e s_istema de drenagem 
pluvial da cidade de Manaus, com vistas a 
permitir a realização da operação diretamen~ 

te com a Caixa Econômica Federal e a Possi
bilitar a aplicação dos recursos em obras de 
infra~estrutura na capital e em outras cidades 
do interior do Estado. 

As alterações propostas justificani--se, con
forme assegura o Senhor Governador doEs
tado do Amazonas, em virtude de o Banco 
do Estado do Amazonas S.A. não possuir 
capacidade financeira para agenciar a opera
ção pretendida. 

Por outro lado, a Lei Estadual n~ 1.871, 
de 23-11~88, alterou a Lei _n~' _1.793, de 
21.S-87, inclusive no que se refere à destina~ 
ção dos recursos. 

Assim, tendo em vista que os aspectos téc
nicos da operação de crédito autorizada na 
Resolução n9 17, de 1989, do Senado Federal, 
já foram objeto de deliberação por esta Casa 
Legislativa e que as alteraçõesobjeto do pedi· 
do en:t exame não m()dificam as condições 
financeiras anteriormente aprovadas, somos 
pelo acolhimento do pedido na forma do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 21, DE. 1990 . 

Altera a Resolução n~ 17, de25 dejaneJ
ro de 1989, do Senado Federal. 

Art. 1~ O art. 1~ da Resolução n~ 17, de 
25 de janeiro de 1989, do SenadO Federal 
passa a vigorar com a seguinte redaçã~: ' 

"Art. 19 É o Governo do ES"fado do 
Amazonas, nos termos do art. 29 da Re
solução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n;o 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Fe
deral, autorizado a contratar operação 
de crédito no valor correspondente em 
Cruzeiros a 15.000.000,00 de Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, juntO à 
Caixa Económica Federal, destinada à 
execução de obras de infra-estrutura na 
cidade de Manaus e em cidades do inte
rior do. Estado." 

Art. z~ Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, re-vogadas as dispo-
sições eni contrário. -

Sala das Comissões, 13 de junho de 1990. 
-Severo Gomes, Presidente -Áureo MeDo, 
Relator- José Fogaça - Cid" Sabôiã a e C ar· 
valho - João Calmou -- MauríCiO ·co-rrêa 
- Roberto C~mpos - Fr3ncisco Rollember~ 
- l\1'eira Il'ilho- Chagas Rodrigues- ·Man· 
sueto -dé -t.~aVor·- Jorge ·Bornliausen _.:-. -Fer
nando Henrique- Nabor Júnior. 

PARECER N• 197, DE 1990 

Da ComíSSão de Assuntos Económicos 
sobre o Ofício n~ S/18, de 1990 (n~ 
3.415/90, na origem)~ do Senhor Presi
dente do Banco Central do Brasil, que 
sub~ete à_ Qeliberação do Senado Federal 
solicitação do Estado do Espírito Santo 
para que seja autorizado a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Es
pírito Santo (LFTES), com vencimento 
em 1990. 



3120 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1990 

Relator: Senador João Calmon 
Com o Ofício no S/18, d~ 1990, o Senhor 

Presidente do Banco Central do Brasil enca
minha ao Senado Federal solicitação do Esta
do do Espfrito Santo para que seja autorizado 
a emitir e colocar no mercado, no _corrente 
exercício, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Espírito Santo - LFTES cujos 
recursos serão destinados ao giro de 
24.602.259 (vinte e quatro milhões, seiscen
tos e_dois mil, duzentos e cinqüenta e nove) 
LFTES com vencimento no corrente exer
cício. 

2. --A emissão pretendida será realizada nã.s 
seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu
zida a parcela de 12% a título de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao daS Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe
rencial); 

d) prazo: 730 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00 
t) características dos títulos a serem substi

tuídos: 

Vencimento 

15-5-90 
1-6-90 

15-6-90 

Total 

Quantidade 
9.460.000 
4.292.259 
10.850.000 

24.602.259 

A Diretoria de PolítiCa Monetáriá-do Ban
co Centnil. do -B!asll, considerando que a efe
tivação da emissão pretendida contem-se nos 
!iJnites fixados pela Resolução no 94;-~de 15 
de dezembro e 1989, do-Senado Federal pro
nunciou-se favoravelmente ao seu_ registro, 
uma vez obtida a aprovação desta Casa Legis
lativa. 

A realização da operação em causa tem 
em vista possibilitar o giro da dívida mobi· 
liária interna do Estado do EsPírito Santo. 

Na hipótese, tendo em vista que foram ob
servados os limiteS e condições estabelecidos 
na Resolução n~ 94, de 15 de dezembro de 
1989, e que a situação das finanças da maioria 
dos Estados brasileiros torna imprescindível 
a rolagem de sua dívida, somos favoráveis 
à aprovação da emissão de títulos pretendída, 
nós termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOtUÇÃO-
N• 22, DE 1990 -

Autoriza o Estado do Espírito Santo 
a emitir e colocar no mercado Letras FI· 
nanceiras do Tesouro do Estado do Espí
rito Santo - LFTES. 

o·seD3do Fedeial resolve: 
Art. 19 E o'Est'aàô do EspíritO Sànto·auto

rizado a emitir e a colocar no mercado, no 
exercício de 1990, Letras FinaíiCéiiis- dô Te
souro do Estado do Espírito Santo- LFI'ES, 
em quantidad~ sufiCiente ao giro de 
24.602.259 (vinte e quatro milhões, seiscen
tos e dois mil, duzentos e cinqüenta e nove) 
LFfES, vencíveis em 1990, pelo vàior deres~ 

gate, dc~uzida parcela de li% (doze por cen
to) a título de juros reais. 

Art. 29 A autorização de que trata está 
Resolução terá validade até 30 d!! dezembro 
de 1990. _ .. 

Art. 3P Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. _ 

--Art----:-49 Revogam-se as disposições em con-
tr4~io~ _:___ -_ _-_ _ _ 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1990. 
- Severo Gomes, Presidente - João Cal
moo, Relator - José Fogaça-- Cid Sabóia 
de CarValho -- M~•u·ício Corrêa - Roberto 
Campos - Francisco Rollernberg - Meira 
Filho - Chagas Rodrigues - Mansueto de 
Lavor - Nabor Júnior - Jorge Bornhausen 
- Fernando f!_~nrique. 

PARECER N• 198, DE 1990 

Da Comissão de Assuntos Económicos, 
sobre o Ofício n~ S/19, de 1990 (n' 3.417, 
na origem), do Senhor Presidente do Ban
co Central do Brasil, encaminhando ao 

- _Presidente do Senado Federal, pedido 
formulado pelo Estado do Rio Grande 
do Sul, no sentido de que seja autorizada 
àquele Estado a emissão e colocação no 
mercadO-de Letras Financeiras do Tesou
ro dõ- Estado do Rio Grande do Sul 
(LFT~S), cujos recursos serão destina
dos aô giro de 107.862.370 LTFRS. 

Relator: Senador José Fogaça · 
Nos tennos do que dispõe o artigo 99 da 

Resol_~,~:ção nn94, de 1989,_do Senado Federal, 
o Senhor Governador do Estado do Rio 
Grande-do Sul sUbmete à 9Qnsideraçáo desta 
Casa a Pi-oposta no s.entido de_que seja autori
zada àquele Estado a emissão e colocação 
no mercado, através de ofertas públicas, de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul (Lf"11tS), cvjos re_cursos, 
advindos de t~_ eJI!issão, _ se:r:,ão destinados ao 
giro de 10_7.8f?2.3.70 LFTRS-coÕl vencimento 
em 1990. - - -

O piocesso -se aCha -cOnve:illeDli!mente ins· 
truído, incluindo eieffientos qUe_ demonstram 
que a operação ficará dentl-o dos limites fixa· 
dos nos _artigos 29 e 3~ da Resolução n9 94, 
de 1989, desta Casa. Consta, também, do 
processo documento atestatório da necessá
ria apreCia:çã_o e apiovaÇão do Ban-co Cen· 
trai. 
- ,Quanto ãó-fãto -dO-pleito" Íláo ter vindo 
acompanhado de documentação ·comproba· 
tória de que a operação pretendida se acha 
devidamente autorizada pelo Poder Legisla
tiVo do Estado do Rio Grande do Sul, cabe 
observar que tal requisito não constitui exi
gência prevista na Resolução n~ 94/89-SF, no 
caso de operações de _crédito interno intrali· 
mites-; para a autorizaÇão por parte âo Senado 
Federal, por entendê-lo como matériã ititer
nã.'âo Estado. 

·As c01idiç6es básicas da operação, nos ter
mos da proposta do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul e do voto DIPOM, n~ 
90/132 (BCB n• 488/90), do Banco Central 
db Brasil, são as seguintes: 

a) quantidade: _a ser definida na data de 
resgate dos tftulos a serem substituídos. dedu
zida a parcela de 12% a título de juros; 

- b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento_s: igual ao das Letras Finan· 

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe
rencial); 

d) prazo: 2.555 dias 
e) valor nomínal: Cr$ 1,00 
f) fomia dri colocação: através de ofertas 

públicas, no termos da Resolução n9 $65, de 
20-9~79, deste Banco CentraL 

Em termos de impacto da operação sobre 
os limites de endividamento estabelecidos pe
lo Senado Federal - através da Resolução 
n9 94, de 1989-o voto da Diretoria do Banco 
Central do Brasil assinala, com base nas ava~ 
liações _de seus setores técnicos, que a altera
ção pretendida não possui efeitos significa· 
tivos no endividamento do Estado do Rio 
Grande do Sul e que, mesmo após sua efetiva
ção, tal Estado ficará abãixo dos limites ope~ 
racionais indicados no artigo 3~ da resolução 
supra, manifestandO-se favoravelmente ao 
pleiteado por aquela unidade da federação 
e ao encaminhamento do registro respectivo. 

Assinale-se que a apreciação prévia pelos 
setores técnicos de taJ instituição, previstas 
no artigo 9~ da resolução supra, decorre do 
interesse do Senado Federal, ao tírar partido 
da estrutura do Banco Central, para a ade
quada instrução dos processos, de viabilizar 
o exercício de um apropriado nível de con
trole sobre o acatamento às normas e limites 
estabelecidos sem a necessidade da criação 
de noVaS es-truh.irás. ' ' ' . ' - ' 
' 'QuaDfo à paTte -form'al, cibe assi:rialar que, 
Segundo o que estabeleCe o artigo 15, da Re
solução no 94/89-SF, as resoluções autoriza· 
tivas deverão incluir, as seguinteS ·infonna~ 
ções: ~~ _,. 

a) v_alói''da operaÇão; 
b) Objetivo da operação e órgãO exeCutor; 
c} condições financeiras básicãsc da- Opera~ 

ção; · - - · · · · · '' - · • 
d) prazo para 6 exerCíCió i:Iã autorização. 
Assim, consicterados tais aspectos .e, espe· 

cialmente, o fato do Estado do Rio Grahde 
do Sul dispor de margens utilizáveis de endi
vidamento, à luz dos critérios estabelecidos, 
somos pelo acolhimento do pedido de autori
zação, nos termo_s do se~inte: 

PROJETO DE RESÕLlJÇÃ() 
N• 23, DE 1990 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a emitir e colocar no mer
cado de Letras Financeiras do TesoUro 
.do Estado do Rio Grande do Sul 
(LFfRS), cujos recursos, advindos de tal 
emissão, serão destinados ao giro de 
107.862.370 LFTRS. 

Art. 19 É o Governo do Estado do Rio 
Grande do_Sul autorizado, nos termos do que 
dispõe o artigo 9o, da Resolução n9 94, de 
1989, do Senado Federal a emitir e colocar 
no mercado o montante de Letras Financeiras 
do Tesouro -do Estado do Rio Grande do 
Sul (LFTRS) necessário pãra o giro de 
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107.862.370 LFTRS, com vencimento em 
1990. . 

Parágrafo Unico. A emissão e a colocação 
dos títulos a que se refere este artigo será 
efetuada com observância às seguirites condi· 
ções básicas: 

a) quantidade; a ser definida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu~ 
zida a parcela de 12% a título de j":lros; 

b) modalidade: nominativa-transferível· 
c) rendimentos: igual ao das Letras Fin~

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe
rencial); 

d) prazo: 2.555 dias 
e) valor nominal: Cr$ 1,00 
t) forma de colocação: através de ofertas 

públicas, nos termos da ~esolução n~ 565, 
de 20-9-79, do Banco Central do Brasil. 

Art. 2P A presente autorização será exer-
cida até 30 de novembro de 1990. -

Art. 3o Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 13 de junho de i990. 
-Severo Gomes, Presidente - JOsé Fog8ça 
Relator- Cid Sabóia de Carvalho- Feman· 
do Henrique - Jorge Bornhausen - Nabor 
Júnior- Mansueto de Lavor- João Calmon 
- Mauricio Corrêa - Roberto Campos -
Francisco Rollemberg- Meira Filho- Cha
gas Rodrigues. 

PARECER N•199, DE 1990 

Da ConilisãO de AssUIÍt!)s-Eco~ônifcos, 
sobre o Ofí~o "S" 1 n' 21, de 199ô; (Ofí
clo/GGIOQ/005/90, na origem) do Senhor 
Governador do EStado-de São Pauio, Soli· 
citando autorização do Senado Federal, 
para contratar operação de crédito exter· 
no no valor de DM

1 
23.,0 ~~~.qes (vinte 

e três milhões de marcos alemães), a ser 
firmada entre a CESP :....:. Colripaõhia 
Energética de São PaUlO e O Ansaldo Gie 

- . S.P .A, de ;Milão - Itália. 

Relator: Senador José Fogaça 
Com o Ofício n~ 21,- de 1990, o Senl10r 

Governador do Estado de São Paulo solicita 
autorização do Senado F~deral_ para que a 
CESP - Companhia Energética de São Pau· 
lo, contrate junto ao Ansaldo GIE S.P.A., 
de Milão-Itália operação de crédito externo, 
no valor de DM 23,0 IIJilhões (vinte e três 
milhões de marcos_ alemães), destinados a fi
nfUJciar a aquisiÇâo de equipamentos de ori
gem italiana para·~ Usina HidroeiétriCa -de 
Rosan,a qUe á CESP está cons-truindo na loca
lidade chamada Pontal do Parapanema, com 
as seguintes condições: ·_ _ 

Devedor: Cia Energética' ele São Paulo-
CESP . ·~ 

Garantidor: Tesouro do Estado de São 
Pau_! o 

Credor: Ansaldo Gie Spa 
Valor: DM 23,0 mifhões (83 PC!) 
Juros: &.68 PCT A.A. (Taxas e consensus 

para DM) 
Condições de pagamento: 
-Do down payment: 

A) Referente a reajuste de preços- DM 
3.240.000,00:- mediante apresentação das res
pectivas faturas. 

B) Referente ao montante provisional -
DM 210.217,00. 

B.l -Equipamentos, peças- de reposição, 
custos de pré.·finariciamento e frete de seguro 
-1pct. 

Dentro de 45 dias da Emissão das Guias 
de Importação. -

B.2-"""" Frete e Seguro. 
- Mediante recebimento pela CESP dos 

Documentos de embarque e apresentação 
das respectivas faturas. 

B.J. _ _,.. Serviços:· 90 dias antes do início 
dos serviçOs, após a averbação do contrato 
pelo INPI e mediante apresentação das res· 
pectívas fafuras. -

B.4 _--Demais itens: Mediante apresen
tação das fifturas. 

Do principal': _ 
-Em 20 parcelas semesti-ais, iguãis e cOn

secutivas,_ vencendo-se a primeira em 
30·7·91. 

Dos juros: 
- Na carência: semestralmente vencidos 

e incorporados ao princiPal. 
-Na amortização: semestralmente venci· 

dos, juntamente com as parcelas do principal 
financiado. . -

O pedido, assim, não só está devidamente 
instr)lído na forma da ResolUção n9 94, de 
15-12-89,-deste Senado Federal, como obe
dece todas as disposições nela contidas. 

Do. exposto, inexiste óbiCe a que seja con
cedida a autorizaçti.o pretendida pelo Estado 
de São Paulo, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 24, DE 1990 

A~tOr_iia a Companhia Energética de 
São Paulo a ultimar contratação de cré· 
dito exteroo no valor equivalente a DM 
23,0 milhões (vinte e três milhões de mar
cos alemães), junto ao Ansaldo GIE S.P. 
-A, de Milão - Itália. 

O Seriádo- Federal resolve: . 
Art. 1 o;i É _a Compa-nhia EnÚgética de São 

-Pauto nos termO?-_ dos incisos V e VIl do artigo 
52 da Constituição Federal, autorizadas a 
oontratar operação de crédito_ externo com 
o aval do Estadci_de São Paulo no valor de 
DM 23,0 milhões (v_inte e três milhões de 
marcos alemães) junto ao Ansaldo GIE S.P. 

. A., d_e Milão-: ltá_Iia, destinada a financiar 
a aquisição àe equipamentos de origem italia
na para. a Usina Hidroelétrica de RosaPa, 
na localtdade de Pontal do Parapanema -
SP. . 

-Art. 2":_A operação deverá obedecer às .se-
guintes condiçóes financeiras básicas: 

1 

a) Co~~ições de pagamento: _ , ; 
1 - do principal -em 20 parcelas serqes

ffais, iguais e consecutivas, vencendo~se a pii· 
meira em 30.. 7-91; 

2 -dos juros, durante o período de carên· 
Cia: semestralmente vencidos e incorporados 
ao principal e durante a amortização; sem(ts-

tralmente vencidos, juntamente com as par-
ce_las do principal financiado. · 

Art. 39 A autorização de que trata esta 
Resolução valerá pelo prazo de 12 meses a 
contar da data de sua publicação. 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposiç6es em conM 
tráriO. -- -

Sala das Comissões, 13 de junho de 1990. 
-Severo Gomes, Presidente - José Fogaça, 
Relator - Mansueto de Lavor- Cid Sabóia 
de _Carvalho- Francisco Rollemberg..:. Mei
ra Fl1ho- Chagas Rodrigues ~Roberto Cam
pos - João Calmon - Maurício Corrêa -
Jorge Bornhausen- Fernando Henrique
l.ourival Bap~ista- Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-0 expediente lido' vai ã publicação. (Pau~ 
sa.) . 

Foram encaminhados à publicação pare
ceres da Comissão de Assuntos Económicos 
que conclue!l! pela ~presentação dos Projetas 
de Resolução n"" 21, 22, 23 e 24, de 1990, 
relativos a Operações de Crédito. As maté
rias ficarão sobre a- mesa, durante cinco Ses
sões Ordinárias, para recebimento de emen
das, nos termQ!! d() disposto no art. 235, n, 
f,combinado com o art. 277 do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos. -

Concedo a·palavra ao nobre Senador Lou· 
rival Baptista._ 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA(PFL -
SE. :P_ronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, no último dia 8,· 
sextaMfeira, fiz pronunciamento _desta tribuna 
enltando a vida e a obra do inesquecível 
e pranteado amigo e Senador Luiz Viana Fi
lho, que. Deus levou de nosso convívio há 
pouco. mais de uma semana~ · 

Diss_e palavras que iam fundo no meu. cora
ção, ressaltando a importância de Luiz Yiana 
para a vida pública brasileira em muitas déca
das, ele que exerceu tantos e tã_o importantes 
cargos e desempenhou tantas e tão complexas 
e espinhosas missões, sempre com êxito. 

Mais do que isto, abordei aspectos da vida 
pessoal de Luiz Viana e dQs laços de_amizade, 
de verdadeira irmaQdade que com ele manti
vemos, minha família e eu, ao longo de quase 
50 anos de nossas vidas. . 

Pedi, na ocasião, que fossem transcritOs 
artigos que quase toda a imprensa brasileira 
publicou a respeito dele,_exaltando-lhe a figu
ra humana e o profissional, o político, o exe-' 
cutivo. 

Lendo o jornal A Tarde, de Salvador, de 
ontem, ep.ço,mrei uma .verdadeira pe_ça lit~rá
ria escr~ta pelo imortal Josué Monteno, igu:af· 
mente ~igo fraterno de LlliZ Vi~na~ 1).0 qual 
enaltece outras qualidades inerentes ao nosso 
saudoso Luiz Visna. · -

Eu não poderia deixar de me réferir a esse 
brilhante artigo da lavra fértil desse grande 
escritor brasileiro que é Josué Montello so-
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bretudo pelos aspectos que ele menciona so
bre Luiz Viana. 

Por esta razão, Sr ..Presidente, Srs. Scenado
res, é que solicito que o artigo de Josué Mon
tello seja igualnlente incorporado a este meu 
pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM 
SEU DISCURSO: 

A. Tarde 
Salvador- Bahia, quinta-feira, 14-6-1990 

O AMIGO FRATERNO 

Josué Montello 

Guarda a Bahia, desde a última quarta
feira, no seu chão glorioso, o meu querido 
amigo Luiz Viana Filho._ _ _ 

Com ele desaParece não apenas o compa
nheiro dileto, meu confrade da Academia, 
mas sobretudo o grande escritor, o ·político 
eminente, governador de sua !erra, herdeiro 
da linhagem política de seu ilustre pai, e o 
mais polido de seus contemporâneos, onde 
quer que estivesse. Aquele a quem Alceu 
Amoroso Lima, com a sua autoridade de 
grande crítico literário, definiu_Comci o pnb· 
cipe de nossos biógrafos. O parlamentar que 
soube honrar com seus discursos a Tribuna 
da Câmara e ~o Senado, e a quem este con· 
fiou a direção de seus trabalhos, confirman· 
do-lhe os méritos. 

Tüdo isso explica a consternação da Bahia, 
ao ver desfilar-lhe o coche fúnebre, pelas ruas 
de Salvador depois de o ter velado, por uma 
noite, com o pranto de seu povo; no mesmo 
palácio de que ele foi titular. 

Fui amigo de Luiz Viana Filho durante 50 
anos. Sem uma divergência, sem um desen· 
contra, embora fossem opostas, limitas ve· 
zes, as nossas convicções. Por esta razão natu· 
ral: a amizade náo é uma subordinação ou 
uma concordância perpétua, é sobretudo um 
diálogo em que o respeito mútuo corrige as 
divergl!ncias dos interlocutores. 

Digo diálogo, e sei que digo bem. Porque 
o amigo e também o companheiro que sem
pre dá assunto para a conversa diária. O silên
cio, quanto mais espaçado, mais nos distan
cia: acaba por interromper a conversa, levan
do-a ao silêncio excessivo que freqUentemen
te a exaure, para deixar apenas uma lem-
brança quase desfeita. __ - - _ 

Mas Luiz Viana- Filho não foi ·aperias meu 
amigo~ Estou inclinado a conclui! que a ami
zade era nele um dom natural. Nascera para 
ser amigo, com o gbsto de admirar, de servir, 
de diluir os antagonismos excessivos. Daí ter 
sido amigo de muitos. Com á faculdade de 
longos silêncios~ sem que, com estes hiatos, 
o sentimento da afeição se desmanchasse. 
Bastava-lhe Um encontro fortuito, uma pala
vt"a. um simples cartão de Natal, para que 
a afeição se reavivasSe1 reflorindo. A bi'asa 
da cordialidade estava acesa sob a cinza do 
tempo. 

Há poucos dias, num programa de televi
são, ouvi esta gorda bobagem: que Luiz Via-

na Filho representava a mais antiga oligar
quia baiana. Daí- dizia o locutor- a conti
nuidade de suas vitórias eleitorais, como de
putado, como senador, como governãdor. 

Nada disso. Luizdevera seus triunfos a cir· 
custâncias de ter sido, por 60 anos contínuos, 
um modelo de polidez, de austeridade, de 
equilíbrio. Estou mesmo incliilado a concluir 
que, ao longo de todas essas décadas, ele 
soube ser, exemplarmente, o mais civilizado 
dos brasileiros. _Ou um deles, entre poucos. 

Não sei se foi o Jacinto, de A cidade e 
as serras que o levou à descoberta e ao conví
vio_ de Eça de Queiroz, de quem acabaria 
por ser o último grande biógrafo. Aquelas 
virtudes superiores que o romancista portu· 
guês deu a seu personagem eram as vírtudes 
de Luiz Viana Filho - sem o tédio da vida 
realizada. Tanto teria gosto na leitura de Pla
tão quanto no ato de correr os olhos por um 
velho número do Diário de Notícias. 

Dois dias antes de sua morte, esteve ele 
-comigo, na sala em. que escrevo, rodeado de 
livros. Gostava de fícar aqui, distraindo-se 
com aquele mexerico superior que é, por ve
zes, o encanto da conversa prolongada. Pas
samos uma revista geral em nossos proble
mas, aludimos ·a amigos comuns; avivamos 
figurinhas e figurões; reorganizamos o uni· 
verso, para acabar concluindo que o País fazia 
muito mal em não estar ali, por trás da porta, 
a ouvir nossos conselhos e advertências. 

Antes que ele se fosse, fiz-lhe uma surpre· 
sa: tirei dos meus guardados um recorte de 
jornal, que encontrei nos papéis de Cons~ 
tâncio Alves, com uma carta de Rui Barbosa, 
de 1915, sobre Pinheiro Machado. 

Estou vendo Luiz pôr os óculos, buscat 
a melhor incidência da luz, contrair as sobran
celhas, e por fim dizer~me, com o at feliz 
de quem achara um dado a mais para a bio
grafia de Rui: 

-eu desconhecia esta carta. 
E com a ansiedade natural de quem não 

quer perder de vista o documento: 
-i.:: Que é -que você vai fazer com ela? 
-Confiá· la a você para que a transfira 

depois ã Casa de Rui Barbosa. 
Luiz tirou do bolso uma gorda caderneta 

repleta de papéis e ali guardou o papelucho, 
enquanto passávamos a disCorrer' sobre a in
ve]a tenaz, neste nosso mundo literário, para 
conclui! que nunca se deve castigar o invejo
so, visto que este, com a própria inveja, já 
e_stá _.devidamente castigado. 

Nascido para ser invejado- por sua inteli
gência, por seu porte físico, por suã Cultura, 
por suas vitórias -;- Luiz há de ter pago, 
pelo caminho, esse imposto existencial, pró
prio da condição humana. Mas sobrepairou 
ao fisco de semelhante miséria, para nele pre
valecer, luminosa; superior, a elevada convic
ção tle que a vida há de ser um tirocínio de 
tolerâncias, no esforço para compreender, 
para conciliar, e que nada se compara ao pra~ 
zer de admirar e de aplaudir. 

As _biografias de Luiz Viana Filho bastam 
pára definir-nos o grande biógrafo. Elas, em 
r~umo, nada mais são do que a justificação 
documentada de suas mais puras administra-

ções: Rui, Joaquim Nabuco, Rio Branco, 
Machado de Assis, Eça de Queiroz. Mestres 
que não tiveram inveja de ninguém. Rui, co
mo modelo político; Nabuco, como modelo 
parlamentar; Rio Brànco, como mQdelo_ di
plomático; Machado e Eça, como modelos 
literários. _ 

Opinando sobre a biografia de Machado 
de Assis, eu tive oportunidade de lhe resumir 
os altos méritos, tio texto que figura.na capa 
de sua última edição: "'Pelo interesse cres· 
cente de sua composição e pelo rigor da exati
dão factual, uma biografia de Luiz Viana Fi
lho, como esta de Machado de Assis~ pode 
ser lida como se leria um romance, no qual 
a verdade da imaginação fosse substituída pe
la verdade histórica". 

O pi6prio luiz Viana Filho, nO pféfáciO 
a essa mesma edição, adiantou-nos, explican~ 
do o seu processo: "Ser exata, verdadeira, 
é o primeiro dever de uma biografia. Tor~ 
nar-se uma obra de arte é o méritO ·ao 'autor. 
Sem a arte, os fatos, observou Litton, 8_tra
chey, se_:rão apenas inex}?r_essiva çqinpila
ção". E foi esse, realmente, o patamar que 
ele alcançou, desde a biografia de Rui, em 
1941, e que tratou de aprimorar, a cada nova 
edição. 

Vale recordar aqui a biografia do próprio 
Luiz, o episódio de que fui testemunha e artí· 
fice, ao tempo do Presidente Castello Bran
co, de quem o grande biógrafo foi auxiliar 
imediato, como chefe de seu gabinete civil, 
e quando Negrão de Lima era o então gover
nador do Estado da Guanabara. 
. Uma tarde, coín voz alterada, Negrão me 
telefona: 

-Preciso falar contigo, e vou ~í. Nunca 
eu o tinha~yisto a_ssim tenSo_. Chegava a estar 
desfígtiiad'o'/-com a fisioriomía conti-aída. 
Queria lei~me a cartã qu-e-acabara de escre
v,e:~ dirigida ao Presidente Çastello Branco. 

.tra_m_Qs_ele e eu, nesta mipha sala. Em 
pOucas linh8.s exprimia ele ã sua- revelia:- a 
despeito de sua respeitabilidade, tinha sído 
ariolado com9 freqüentadOr de umas reu
niões ·de marginais, em Copacabana, nâ iu'a 
Paula Freitas, e isso, essa miséria, eSsa podri
dão, constituía objeto e matéria de um pro
cesso reles, nos tribunais secretos da Revo~ 
loção. 

A carta de Negrão, dirigida ao Presidente 
da :República, era mais do que um protesto, 
um assomo de revolta- era um rompimento, 
_o ponto de partida de _uma crise política~ _ 

Ouvi-lhe a leitura com a calma necessá,r~a_. 
E perguntei a Negrão de Lima, quando ele 
a concluiu: -

-Já a mandou ao presidente? 
-Não quis mandá-la sem que você a ou-

visse. 

E eu, devidamente sereno: 
--Neste caso, deixe-a comigo. O Luiz Via

na, todos os .sábados, ao chegar de Brasília, 
vem aqui. Quero primeiro ouvi-lo. 

Sem mostrar a carta a Luiz, resumHhe a 
miséria. E mandou este recado a Negrão de 
Líma: 
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-Diga-lhe que, na segunda-feira, cedo, 
ã hora do despacho, tratarei do caso com 
o presidente. · 

E na segunda-feira deu-me a boa notícia: 
o presidente avocara a si o proces-so, lera-o, 
e rasgara-o, indignado, no mesmo instante, 
diante de Luiz Viana. 

No sábado seguinte, fiz que Luí:Z Viana 
e Negrão de Lima se encontrassem debaixo 
de meu teto. E estou a ver o ·contentamento 
dos dois. 

Esse o Luiz Viana Filha que todos n6s per
demos na semane~: passada. Integro: ~uperior. 
Obra-prima do bom gosto de Deus. O mesmo 
Luiz Viana que atendeu a outra de minhas 
ponderações, para servir a outro amigo, e 
foi dizer n'a Hora do Brasil que a cassação 
do mandato do Presidente Kubitschek e a 
suspensão de seus diJ;eitos polCtícos, confor
JllC relatei no meu Diário da Tarde, tinham 

1ido atas politicas. Graças a" essa declaração 
oficial, pôde Juscelino atravessar de cabeça 
erguida o seu exílio. 

Sei que vai levar muito tempo- para qJ,ie 
eu enxugue estes meus olhos. A saudade do 
Lulz veio ·mor-ar C~nligo. _ - ~- _ 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Má
rio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro· 
nuncia o SegUinte- discUrso.)- Sr. Presiden
te, ·srs.- Senadores, sirvO-me deste momellto 
para mandar um recado. aos-meus conterrâ~ 
neos, seringueirOs, .sefingalistas- _e. u.Sineitos, 
que estão' ansiosos por receber notícias sobre 
assuntos de que estou tratando, do seu inte
resse, junto ao-Ministério da Economia, Fa
zenda e Plane jamento. O recadp é o seguinte: 
estive com o Dr. Neumar Castr9-~.atista, um 
dos Secretários de; Economia do1Ministério, 
e--eomo resposta a um abaixo_-assinado que 
.entreguei a esse Ministé:Oo, pOr se.u inter
médio, e Oo Dr. João Qa Silva Maia, estQu 
re~bendo a re.spqsta,, que transmiti agor,a aos 
meus conterrân,eo~ que se, dedic_am <}. f~ii)a 
diária -da _exploração di:} bor;ractta. O Mi,n~s
tério da_ Economia, Fazend_a_ e, Planeja.me,n~o 
fez uma recomendação ao Banco Central, pa
ra permitir ao Banco do Brasil e ao Basa 
operações com crédito de comercialização e 
custeio da borracha, conforme o que está pre
visto no "Manual de Crédito Rural". 

Por outro lado, também o pleito sobre a 
defasagem de preços relativo à última g.afra 
da_ borracha, para a· entrega no decorrer deste 
ano, o Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento informa que foi ãUtoriz3da a 
prorrogação do pag~mento do financiameri· 
to, conforme Resolução n~ 1.731, do Banco 
ee·ntral. 

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' 
e aos companheiros Senadores, a atenção que 
dão, neste momento, a este verdadeiro reca
do para a Amazónia, porque não são só os 
seringueiro~ .do meu Estado como, também, 
os seringalistas-e ·usineiros -de toda a Ama
zónia estão esperando uma palavra de ~n
forto para o seu trabalho, a produção da 

1

or-

racha, tão penosa na sua faina diária. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESI!iENTE(Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda· 
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES(PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso..)_~ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no dia 1~ de junho, 
pronunciei rápido discurso no qual assinalava 
a primeira visíta do Senhor Presidente da Re
pública, Dr. Fernando Collor, ao Estado de 
Rondônia. E ã preocupação do primeiro 
mandãtário da Nação se atinha às condições 
infra-humanas dos colonos ass{i1ltados no 
ProjetO CujUb1m, bem cómo à denunciada 
malversação de dinheirO público, oriundo do 
Banco Mundial, no montantede 6,5 milhões 
de dólares. Naquela oportunidade, ao tempo 
em que louvava a ação preventiva do Presi
dente da República contra novas investidas 
dos c_orruptos ao erário público, assumi o 
compromisso_de_ voltar ao tema da coloni
zação _oficial em Rondônia. 

Tratar _de impor a sua vontade à natureza 
não é um fato recente para o homem amazó
nica. Na época pré-cabralina, limitada a sub
sistência apenãs à caça e ã atividade de coleta, 
o homem da Amazônia voltou-se a uma 
maior utilização dos recursos do solo, prati
cando, inicialmente, uma agricultura inci
piente, em que apenas rafzes e tubérculos 
eram cultivados. Posteriormente, praticou 
uma agricultutra intens.iv~ com plantas diver
sas em parcelas maiores de terra. 

Certamente, naquela épo_ca, o inipacto do 
homem sobre o meio, _quanto ao nível de 
perturbaç_ões_ impostas ao meio eco-ssistema, 
eram desprezíveis_. 

Mais "agente" da natureza_do que seu "do
minador" propriamente dito, o homem vivia 
em interação e integração corn o meio am
biente, contribuindo_, incJu__si_ve ,. p~ra o ama
durecimento e _o~ e_quilíbrio do ecossistema 
natural. 

Outro_fator a ressaltar é que a tecnologia 
autóctone, a tecnologia cabocla, refletia exa
tamente o estágio cultural dos seus usuários 
e ajustã.va-se ao ambiente ·onde era empre· 
gada. Como as d'emandas dos grupos sociais 
de então apenas asseguravam a reprodução 
social, sem cálculos de acumulação ou exj;:r
cíci<f~do poder, essas tecnologias não eram 
agres.soras.. . , .. 

A conquista e tentativas de ccilonizaçãdLda 
área atualmen.te correspondente ao Estado 
de Rondónia datam do século XVIII, através 
da obra de catequese _dos_ silvícolas pelos pa
dres jesuftas. A colonização, porém, somente 
veio a se consolidar com a exploração e valo
rização da borracha no mercado internacio
nal, e com a construção da estrada de_ ferro 
Madeira-Mamoré, em decorrência do Trata
do de Petrópolis, firmado entre Brasil e B€llí-
via, em 1903. ..1 

Em 1915, coõduída a ferrovia, a população 
da região atingia-4Q mil habitãntes, cUja ativi
dade económica principal era a exploração 
dos seringais nativos para a prodúçii:O da bot
racha. · -: · 

A posterior desvalorização da borracha no 
mercado internacional, no período pós-Pri
meira Guerra Mundial, acarreto_u incalculá
-veis prejuízos à economia regional e seu con
seqüente esvaziamento populacional. A po· 
pulação da região Norte e de Rondônia vol
tou a crescer em função de nova valorização 
da borracha, no período da Segunda Guerra 
Mundial, e após a criação do Território Fede
ral do Guaporé, em 1943. No período da Se
gunda Guerra Mundial, o fechamento dos 
seringais de cultivo do Oriente ao comércio 
com as Nações_ Aliadas, fez surgir a "Batalha 
da Borracha'', com o apoio do Governo nor
te-americano, através da Rubber Develop
ment Corporation, que levou novas e suces
sivas levas de nordestinos para a Amazónia, 
no que se denominou de exército dos "Solda
dos_da Borracha". 

Antes que a Amazônia fosse inserida nos 
chamados "objetivos nacionais " - e isso 
aconteceu logo após a Segunda Guerra Mun
dial, com a criação da Superintendência de 
Valorização Económica da Amazónia - SP
VEA, em 1946, hoje Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazónia - Sudam, 
do Banco da Borracha, depois Banco de Cré
aito da Amazónia e hoje Banco da Amazô
nia, o desenvolvimento e a ocupação da re
gião, embora lento, faziam-se dentro de limi
tes de tolerância e não agressão à natureza. 

Os chamados "objetivos nacionais" se maw 
terializam através da política de incentivos 
fiscais, em 1966, atraVés da Sudam, ou, em 
1967, através da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - Suirama. Com o Go~ 
verno do Presidente_ EmJ1io Garrastazu Mé
dici, em 1969, houve_o lançamento do Progra
ma de Integração Nacional - PIN, seqüen
ciado, nQ Governo Ernesto Geisel, pelo Pro
grama dos Pólos Agropecuários e Agromi
nerais ~ Polamazônia. 

Em Rondônia, antes tivemos a construção 
da Estrada de Ferro Madeira - Mamoré, 
de 1903 a 1912; a _construção da Linha Tele
gráfica,do M_arechal Rondon, em 1917; e, 
até mesmo, as tentati'l'aS de Colonização 
Agrícola, com a Colônia Agrícola Presidente 
Dutra, conhecida como lata, situada às mar
gens da Maçleira - Mamoré, nas vizinhanças 
de Guajará-Midm, ou da Colônia _dos Can
deias, 7 de S_etembro, Periquitos e Areia 
Branca, na periferia da_ cidade de Porto V e~ 
lho, q u~ poucos danos _causaram à ecologia 
e à floresta. , . --

Sr. ,P~;e:sldente e Srs. Sen~dores em 1950 
Rondóni~ tinha pouco mais. qe 500 estabeleci
mentos agrícolas e as pessoas ligadas à agri
cu_ltura (lãO chegavam a cinco mil indivíduos. 
Muito embora a ocupação já se processasse 
com tecnologias importadas, quatro fatores 
podem ser mencionados como responsáveis 
pela bai~a,_taxa de danos ecológicos: _-

a) O tamanho do negócio, geralmente pe
queno, sjgnificava que_ os_ empreendimentos 
respondiam mais aos interesses, locais, que 
externos à Rondônia. A Estrada de Ferro 
Madeira- Mamoré, ligando Porto Velho 
a Guajará-Mirim, tinha apenas 366 quilôme
tros; o Núcleo de Colonização do lata, próxi-
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mo a Guajará~Mirfm, não assentou mais que 
umas 600 famt1ias, em lotes de 25 hectares. 

b) A inexisténcia de conflitos de valores 
e interesses antagónicOS ao uso dos_ recursos 
anlbientais. Não consta que os inveStimentos 
daquela época fossem contrários- a certos -in
teresses, dos povos indígen?s, por exemplo. 

c) O parcial isolamento de Rondônia eril 
relação ao resto do País, ao lado de uma 
organização social rural de su'bsistência e ex
trativista, sein a violência da recessão econó
mica, da crise Oe alimentos e de energia. 

d) As políticas públicas, apesar de perse
guirem objetivos subordinadores da nature
za, não tiveram conseqüênciaS danosas ao 
meio ambiente. Podem-se mencionar, por 
exemplo, as políticas-de redução de endemias 
urbanas e rurais, como a malária e a febre 
amarela, e o aumento da prod!.!ção de borra
cha natural (a já referida "Batalha da Borra
cha"). 

Nos últimos 20 anos, as políticas desenvol
vimentistas em Rondônia foiam marcadas 
por ativídades que alteraram sensivelmente. 
o uso dos seus recursos naturais, assim: 

1 ~) A descoberta e a exploração de minério 
de estanho, a cassiterita, a partir de 1958~ 
com extensa mineralização de elevado teor, 
representou um dos maiores acontecimentos 
ligados à economia mineral do Brasil, com 
o surgimento da Província Estanífera de Ron
dônia. Os principais depósitos estão locali
zados na bacia do rio Jamari, médio rio Ma
chadinha, região da serra dos Três Innãos, 
região da Massangana, bacias dos rios Preto 
e Candeias. - · 

Desde a descoberta até o ano de 1971, a 
lavra de cassiterita foi realizada através de 
garimpeiros autónomos, ·na predação da "pá 
e picareta'', de forma rudimentar, com a utili
zação de·grande quantidade de força huma

, na, nas operações de desmonte e lavagem. 
Após regulamentação, em 1971, em pouco 

tempo passou a exploração para equipadas 
e capitalizadas empresas nacionais e transna
cionaís. 

2~) A abertura da BR-29, no Governo 'Jus
celino Kubitschek, em 1960, a hoje asfaltada 
BR-364-. A abertura desta via de interligação 
com o Centro-Sul, póssibilitou a descoberta 
de manchas expressivas de solos férteis, entre 
o povoado de Caritianas, próximo ao muni
cípio de Ariquemes, até Cacoal. A ocOrrência 
destes solos de aptidão agrícola favorável, 
foi documentada, em.19.65, atrav.és do traba
lho de um grupo de técnicos da Food and 
Agricultura! Organization- FAO, _e de téc
nicos da Comissão de Solos, do Ministério 
da Agricultura, que fizeram o recorrido _em 
caminhos de serviço da antiga BR-29, lidei-a
dos pelos pedólogos Bramão e Beneman, no 
Relatório Soil Resources Expedition_in Wes
tem and Central Brazil. 

3?) Com a abertura da BR-2~ JP'orl:oye
lho-Cuiabá} se iniciou o processo 9-e coloni
zação,_cqm a implantação de uma constelação 
de grandes e ambiciosos projetas pelo Insti
tuto Brasileiro de Reforma Agrária - Ibra, 
deeois Instituto Nacional de Colonizàção e 
Reforma Agrária - Incra, a partir de 1970, _ 

quando foi Criado o Projeto Integrado de Co
lonização Ouro Preto. 

4_~)- A construção da primeira Usina Hidre
Iétiicit em_-Rondônia, nO tiecho encachoei
rado do rio Jamari, hoje denominada de Sa
muel. Já em início de operações, com uma 
capacidade instalada de 216 megawatts, 

O impacto desses eventos no uso dos recur
sos pOde ser·apreciado através dos seguintes 
resultados: 

1 ~) Rondônia se tornou o maior produtor 
de minério de estanho e o Brasil passou da 
condição de importad_ot-ª_~xportador de esta
nho metálico. Nos dias_atuais, a produção 
de cassiterita em Rondônia oscila ao derredor 
das 30 mif toneladas/ano, de minério de esta
n_ho, reconquistando a condição de maior 
produtor nacional. 

'2~) A população de Rondônia entre 1950 
e 1985, pa~so_u· de 36.935 pessOas, para 
_908.900, õu seja, um crescimento de 2.460%; 

3~) O número de estabelecimentos agríco
las nç _período 1950 a 1985 passou de 530 
pa!a 81.582, com a área dos estabelecimentos 
crescendo de 693.775 hectares para 6.090.644 
hectares, ou seja, um crescimento de 880%, 
no-riiesmo pe·rroâo. 

Em- nenhuma outra região brasileira, Sr. 
Presidente, e Srs. Senadores, nas últimas 
duas décadas, a pressão sobre .os recursos 
naturais fOi tãO acentuada. O Instituto Nacio
nal de Pesquisas Espaciais - INPE, estima 
que aproximadamente 12% das florestas de 
Rondónia j~ desapareceram, cedendo lugar 
à exploração agropastoril, florestal e mineral, 
sem se contabilizar eis áreas de florestas que 
cederam lugar para o surgimento dos núcleos 
urbanos, principalmente ao longo da BR-36~. 
onde se localiza, a_ maior aglomeração humana 
do Estado de Rondônia. No Quadro n9 1. 
"Evolução da Populaçáo, do Número de Es
tabelecimentos-Agrícolas e da Área dos Esta
belecimentos em Rondónia, 1950-1985", se 
pode configurar, com riqueza de detalhes e 
e~ base de dados do IBGE, a evolução popu
lacional e econ"ômica de Rondónia. Um dado 
que gostaria de ressaltar ~ o fato de que para 
qro_a área geográfica de 243~040 quilómetros 
quadrados, quase o equivalente ao Estado 
de Sáo Paulo, a_densidade populacional, em 

. 19-?0,_ era de 0,15 habitanteslkm2; em 1960 
passou para 0,29 habítanteslk-m2

; em 1970 as
cendera para 0,45 habitantes por quilómetro 
quadrado ou seja, cada dois quilómetros qua
drftçlosse identificava um habitante. Na déca
da. d~ · 197_0 ept diante, com o advento das 
migrações espontâneas, o adensamento po· 
pula.cional do meu Estado se frojetou, pas
sando para 2,02 habitantes/km , em_1980, al
cariçando em 1985, a marca de3,74-habitan· 
tes/Km_2• O vazio começou a ser ocupado. 

A marcha da ocupação, do vazio demográ
ficq de RQpdónia ganhou ritmo depois da 
abertura da BR-364, Cuiabá-Porto Velho-, e 
do primeir_o projeto de Colonização, de natu· 
rezii privada, que contemplou Rondônia. A 
empresa Colonizadora Calama SJA, entre 
1966/1967, começou a vender lotes de terras 
no Estado do Paraná. Os primeiros colonos · 

começaram á chegar, ocupando terras já ocu
padas, criando-se uma área de tensão social 
e lutas, que ensejaram a direção do Ibra de
terminar estudos, em 1968, para a primeira 
ação de colonização oficial, que se iniciaria 
no ano de 1970. 

No Quadro n~ 2, "Evolução do Fluxo Mi
gratório no Estado de Rondônia, 1977 a 
1989", estão assinalados, ano a ano, o núme
ro de migrantes que adentraram o Território 
~e R_ondónia. A chegada de migrantes se fa
zia mais e mais acentuada de ano para ano, 
devendo-se ressaltar o período do Governo 
do Cel. Jorge Teixeira de Qliyeirat d~ 1978. 
o. 1983 que recebeu do Governo Federal a 
tarefa de criar o Estado de Rondônia. No 
Governo· Jorge Teixeira se iniciam e con
cluem as obras de asfaltamento da BR-364, 
a Construção de Hidroelétrica de Samuel e 
a criaÇão do novo Estado di Rondônia, em· 
21-12-81. No período 1983 a 1987, estão con
centradas as mais expressivas migrações para 
Rondónia, e isso _se pode explicar: a) pelo 
asfaltamento da BR-3.64; b) pelos assenta
mentos feitos pelo Incra, na década de 
1970-1980;.c) pelos resultados favoráveis que 
eStavam obtendo os migrantes ao alcançarem 
o_sonho de obterem ''seu pedaço de terra", 
e d) a intensa propaganda oficia~ do Goveino 
de Rondônia. No período retromencion;J.do 
de 1983-1987, chegaram a Rondônia cerca 
de 70% do contingente total de 961.6.61 mi
grantes._No per{odo mais recente, de "1988 
a 1989, o fluxo mígratório_sofreu u_ma d.esace-· 
leração. Em 1988 Rondônia.recebeu 52.109 
migrantes e, e_qt 1989, 23.073 .. Esta queda 
se deveu em muito à atuaçáo do Incra,_ na 
déciida 1980 a 1990, a "década perdida", táo 
falada e comentada do agravamento da crise 
económia que atingiu o Brasil. 

O QÜadro n~ 3, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, desCreve a situação de localização da · 
"População Resident~ Estimada em Rondô
niã, Seguildo os Municípios, em 19 de setem· 
pro 9e 1989:' ~Naquela data, o IBGE estima
va uma população de 1.021.229. Em uma li
nha -diagonal, partindo de Porto Velho, no 
Norte, às margens do Rio Madeira, até V ilhe· 
na, no Sul, és tão ~sentados nove municípios, 
com uma populção de 702.515 habitantes. Es
ses municípios estão localizados diretamente 
na _espinha dorsal de_ Rondônia, a BR-364 . 
Daí se pode deduzir, ·ou inferir, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, a importância geOpo
lítica e económica da BR-364 para o Estado 
de Rondônia. Antes, o Território de Ron
dônia vivia presO-. a ocupação ciliar dos rios 
que compõem as· bacias dos rios Madeira, 
Guaporé-Màmoré, do Ji-Paraná ou Machado 
e seus afluentes. Em outro tempo histórico, 
tivemos a ocupação de Rondônia, guíada pe
los trilhos da Estrada de Ferro Madeira-Ma
moré. 

Pela ocUpação rápida de Rondônía na dé· 
cada 1950/60, não houve profundas modifi
cações nos ecossistemas, protegidos ou res
gu~rdados pela baixa densidade populacio
nal, completada a ocupação pela atividade 
básica do extrativismo~ No _m>vo- período, 
Rondónia passou a ter as suas flqrest<i.s substi-
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tuídas por exploraçóe!> agropecuáriaS -ou mi
nerais, que trouxeram o panorama descrito 
para Rondónia no çon'texto Amazónico, que 
se pode apreender no Quadro nP 4, "Alte~ 
ração da Cobertura Vegeral da Regiã-o Norte, 
até o ano de 1988". 

As infornÍações ·estão contidas em docu
mento __ de respeitabilidade, produzido pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -
INPE~ denominado "Avaliação da Floresta 
Amazónica, 1988". Tristemente Rondônia é 
o Estado líder, o campeão·ctas queimadas. 
Pelas informações do Inpe, estariam compro
metidos em Rondônia, para uma área de 
238.017, km2 , 30.046,40 krn2 , ou seja, 12,6% 
da área do Estado. E pergunta-se, critica
mente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com 
que finalidade é o que temos a pretensão 
de e,xplicar, ao discutirmos o Quadro n9 5, 
"Economia de Rondônia: Extrativismo Ve
getal, Produção Agrfcola, Reb.a.nho Bovino 
e Mineração, 1987". 

Nos seus três séculos e meio de civilização, 
a Amazônia manteve as seguintes conjuntu· 
ras sócio-económicas: de 1617 a 1760, ou seja, 
em cento e quarenta e três anos, produção 
de "drogas do sertão", o cacau, a salsapar
rilha, o urucum, o cravo, a canela, o anil, 
as sementes oleaginosas, as rafzes aromáti
cas, o puxuri, a baunilha e também as madei
ras, e especiarias; de 1750 a 1822, elii setenta 
e dois anos, a configuraçãO-do período ante
rior acrescentar da agropecuária; 1822 a 1850, 
em vinte e oito anos, acresce-se a borracha, 
ainda hesitante; de 1850 a 1912, em sessenta 
e dois anos, a borracha eliminando ou demais 
produtos e tornando-se a única economia; 
de 1912 a 1969nO, ou seja, em cinqüenta e 
oito anos, a produção diversifica-se e inicia
se, timidamente, a industri~liz~ça.n. 

A partir de 1970n1, o início da etaPa atual 
de participação direta e efetiva do Poder Cen
tral, através da execução de uma série de 
políticas tendentes a promover a integraÇão 
da Amazónia e de Rondônia, no contexto 
da economia nacional. Na Amazônia e em 
Rondónía, predominava, o útrativisri:to d3.s 
riquezas da floresta. O CabloCO de Rondônia, 
integrava sua renda familiar solDando os ga· 
nhos obtidos na coleta do látex em seringais 
nativos, na apanha dos frutos da castanha
do-pará, em castanhais também nativos, na 
extração de óleos, como a copaíba, andiroba, 
ucuúba e murú-murú, em grandes maciços 
florestais. -- -

Todas estas atividades de recoleção, alia
das à caça, à pesca, à comercialização de _peles 
e couros de animais silvestres eram a base 
da economia regional e, de modo particular, 
do Estado de Rondônia. Em Rondõnia, con· 
frontando-se as médias de valor da produção 
de 1960/67, com o ano de 1970, tinhaMse que, 
no primeiro período, o valor da produção 
extrativísta fora de cinco vezes maior, ano
tando-se Cr$ 2.419 mil para castanha-do-pa
rá, borracha e madeira, contra ape9-as Cr$ 
521 mil cruzeiros para os produtos agrícolas, 
arroz, feijão, milho e mandioca. 

Já no período correspondente ao Censo 
de 1970, a relação de 15.323 cinzeiros para 

a produção ext!ativa vegetal comparaVa-se 
co-m os 9.205 cruzeiros· pata os produtos agrí· 
colas selecionados, isto é, a relação baixara 
para apenas uma vez e meia. 

Esta situação, historicamente diferenciada 
para Rondônia, em relação à Amazdnía, re
sultava da consolidação da BR~364, que pos· 
sibilitou o acesso hintarland de vinculou o 
Estado ao centro-Sul diflãmico e_,_ especial
mente mig_I:_a_ções _espontâneas em busca das 
terras-férteis da parte central do meu Estado, 
seqüenciada pela já referida colonização ofi
cial patrocinada pelo Incra 
_ Ao- analisarmos o Quadro no 5, "Eco

nomia de Rondônia: _extrativismo vegetal, 
produção agrícola, rebanho bovino e mineraM 
ção, 1987 e, pode-se notar como foram rápi
das e profundas as transformações econômi· 
cas_, ao lado das transformações já referidas, 
graças ao processo migratório, basicamente. 

Enquanto _o extrativismo da bqrracha e da 
castanha entrava em franco declínio, decor
rente dos de~matamentos e da desorganiza
ção dos seringais, anota-se um crescimento 
para o abate de árvores. Em anotações do 
Serviço de Geografia e Estatística de Rondó· 
nia, no triênio 1965, 1966 e 1967, produziu-se 
respectiVamente, 44. 769m 3 ; 61.746 m3 e 
'70.120m3 • Já no ano-de 1987, o IBGE referia 
uma estatístiCa de 2.551.623 m3 -é isso mes· 
mo~ c dois milhões e quinhentos mil metros 
cúbitos de madeira em toras! -, com um 
valor de Cr$ 5.705.694.000,00. A produção 
de arroz, a mais expressiva para o triénio 
19:65,1966e 1967, com respectivamente 1.800 
toneladas, 1.749 toneladas e 5.220 toneladas, 
está distante 4.086% d~ produção de 213.322 
toneladas de arroz_ em casça_ produzido _no 
ano -de -1987_. 

Subtraindo-se o abate de_ árvores, que é 
uma prática decorrente da abertura da froin
teira agrícola, os dois mais típicos produtos 
do extrativismo florestal, castanha e borra
cha, somados, perfaziam Cr$184.025 mil, va· 
lor que, comparado ao da produção de arroz 
em casca, banana, feijão, mandioca e milho, 
era irrelevante. A soma dessas lavouras tem
porárias-perfazia Cr$ 5.019.616~000,00 (cinco 
bilhões e dezenove milhões seiscentos e de
zesseis mif cruzeiros), aos quais se deve somar 
os Cr$ 3.841.459.000,00 (três bilhões e oito
centos e quarenta e um milhões quatrocentos 
e cinqüenta e nove mil cruzeiros) do cacau 
e café, resultando Cz$ 8.861.075.000,00 (oito 
bilhões_ e oitocentos e sessenta e um milhões 
e setenta e cinco mil cruzeiros), uma relação 
de 4.815% de diferença. 

O crescimento do rebanho bovino de Ron
dónía fOi tãinbém igu~l_l!len!c;: ~petacular. No 
triénio de 1965, 1966 e 1967, o efetivo do 
rebanho bovino foi de cinco, seis e nove mil 
cabeças, para ascender em 1987 para um re
ba!J:hO _de um milh~o de cabeças, o segundo 
ma:ior fébanho-Oovino da região Norte, de· 
pois do Pará. 
É_pr~so que se acrescente ainda, Sr. Pre

sidente e Srs. Senadores, que as áreas colhi
das do café e do cacau são inferiores às áreas 
efetivamente jlÍ implantadas. Para o caso do 
cacau, por exe-mplo, quando o IBGE informa 

uma área colhida de 29_.99:8be:Ctares. ano-. 
taMse, segundo informaç~es_· da Ceplac, uma 
área plantada acima dos 50 mil hecta.çes _de 
-eacauais._ E -quarido. esta ár~~ cacaue~r~ ~ti
ver em plena produção, estará contribuindo 
com umas 50 mil toneladas de cacau anual· 
mente. 

É mister ainda informar a ocorrência de 
uma área plantada de 17 mil hectares de serin
gais de cultivo, que ainda não entraram em 
produção, apesar de estarem enfrentandQ 
problemas de convivência cOm enfermidades 
como o "mal das folhas" e outras pragas_dQ$. 
seringais. _ 

Em termos de área sob exploração agríco
la, temos uma área para lavouras permanen
tes de 172 mil hecta!es (café: 105ha, cacau: 
50ha, seringueira: 17 mil hectares) e uma área 
de 351 inil hectares de lavouras temporárias, 
que certamente deverão estar acrescidas de 
outras alternativas que não foram listadas no 
Quadro n9 4. 

Rondônia já figura, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, como o segundo produtor de ca
_çau nacional, logo depois da Bahia; na produ
ção cafeeira o Estado está em 5~ lugar, depois 
de Minas Gerais, Paraná, "Sãõ Paulo e Espí· 
rito Santo. 

A produção de minério de estanho, a cassi
terita, foi de.30.405 toneladas, em 1987, sen
do sua maior_ parte proveniente do Estado 
do Amazonas que, com surgimento de Pitin
ga, sobrepassou a produção de cassiterita 
rondoniense no iníciO da década passada. 

Mas o surgimento de novos depósitos de 
estanho no garimpo do Bom Futuro, na linha 
Ç-75 do projeto de Assentamento Burareiro, 
em Ariquemes, levou Rondônia para o 1 ~ 
lugar da produção de cassiterita. 

Contudo, Sr. Pre~idente e Srs. Senadores, 
não trago aqui apenas ufanismo do grande 
salto que deu Rondônia em direção à ocupa· 
ção dos seus vazios demográficos, a ocupação 
de suas extensas faixas de fronteira ao cresci
mento da produção agrícola, do acrescenta
mento do rebanho bovino, e da produção 
mineral. Há que se perguntar como bem sen
do feita esta ocupação, a quem está benefi
ciando este crescimento da produção e para 
onde estão indo os recursos florestais de Ron· 
dónia. 

Ao fazermos um simples exercício, verifi
ca-se que da área registrada no Quadro n9 
4, da alteração da cobertura vegetal, em 1988, 
anotava-se para Rondônia uma alteração de 
30.000km2, ou seja, cerca de três milhões de 
hectares. Por outro lado, o somatório da área 
de pastagens, na relação de uma cabeça = 
um hectare, de 1.000.000 hectares, conside
rando-se o rebanho bovino, até 1987, de um 
milhão de cabeças, lavouras temporárias com 
361.000ha., e lavouras permanentes com cer
ca de 172.000 hectares, teríamos uma utiliza
ção total de 1.533.000 hectares, ou seja, ape· 
nas a metade da área alterada pela mão do 
homem. Como estará a outra metade pergun
ta-se: encapoeirada? Em abandono? Reser
vada á ocupaçãq? Há que se pesquisar e recu
perar estas parcelas, por certo muito úteis, 
e, hoje, inúteis para a sociedade-rondonien-
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se. Ao invés de se ir buscar novas áreas para 
novas aberturas, dever-se-á, prtmeiro, dar 
uso mais intensivo, pleno e adequado, a estas 
áreas já tocadas pela mão do homem, já al
cançadas pela ação antrópica. 

Um aspecto muito iinportante a analisar 
é o referente à estrutura agrária que resultou 
da ação colonizadora do Incra e da atuação 
relativa à regularização fundiária e cadast~a
mento. 

Compulsando um cadastro_ ~-9- ~-~-tigo 
IBRA, de 1966, verifiquei que Rondônia ti
nha uma estrutura tipicamente la-tifunâlSfa, 
pois em uma listagem dos 26 maiores proprie· 
táiíos-de Rondônia, todas elas com mais de 
25 mil hectares, chegava-se a totalizar 
3.533.061 hectareS, oo s-eJa, 35~330 Km2 , cor· 
respondente a 14,5 porce_11to dá área territo
rial de Rondônia. 

A maior propriedade, pertencente a Cala
ma SI A, detinha sozinha 1.084.627 hectares, 
igual a oito vezes o antigo Estado da Guana
bara. Cinco maiores propriedades tinham 
uma extensão de terras superior ao Estado 
de Sergipe, e nove propriedades possuíam 
uma área do mesmo tamanho que o da área 
do Estado de Alagoas. 

Dando-se um pulo no tempo, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, e analisando-se os 
Quadros n9 s 6 e 7, "Estabelecimentos Recen
seados, por Grupos de Área Total, no Brasil, 
na Região Norte e em Rondônia, 1985" e 
"Área dos Estabelecimentos Rcceseados, 
por Grupos de Área Total, no Brasil na Re· 
gião Norte e_em Rondônia, 1985", logrou-se 
construir o Quadio n~ 8~ que trata de estabe· 
Iecer "Relações Percentuais Comparativas 
do Núrilero de Estabelecimentos e Área dos 
Estabelecimentos, por GrUpoS de Área To
tal, no Brasil, na Região Norte e em Rondô
nia, 1985". A construção ou elaboração deste 
Quadro n~ 8, resulta de análise percentual 
simples das infói"mações dos Quadros n<? s 6 
e 7, buscando-se fazer correlações entre os 
númerOs dos estabelecimentos e as áreas por 
eles detidas, por Grupos de Área Total. Estes 
Grupos de _Área Total são os concebidos pelo 
IBGE riOs AOuários Estatísticos e represen-

Ano 

1950 
1960 
1970 
1980 
198.5 

Número de 
Habitantes 

36.935 
.69.792 
111.064 
491 .069 
.908-900. 

tam agrupamentos_ tªis .cqmo:, a) Menos de 
lO.hectares; b) de 10 a menos de 100 hecates; 
c) De 100 a menos de 1.000 bécatres; d) De 
1.000 a menos de lQ.OOO hecatres e e) De 
10.000 e mais hectares. 

A visão minifundisia evidencia-se quando 
se conclui que 52,28 por c·eoto do número 
de estabc:lecim_entos existentes no Brasil são 
de grupo de área total de menos de 10 hecta
res, e somente controlam 2·,66 por cento da 

·área total dos estabeleci..ri:tenos recenseados; 
para a Regíão Norte, o número de estabeleci
mentos de menos de 10 hectares somava 
33,12 por. cento e controlava, paradoxalmen
te, 1,38 por cento da área dos estabelecimen· 
tos: Já Rondônia se apresentava com um per
centual bem mais baixo, com quase a metade 
da figura expressa para o Brasil e um pouco 
melhor que a Região Norte, Rondônia conta
va com 27,82 por cento do número de estabe· 
lecimentos com menos de 10 hectares, totali
zando 1,64 por cento da área recenseada. 

Para o Grupo de área total de 10 a menos 
de 100 hectares, Rondônia apresenta o mais 
alto percentual do número dos estabeleci
mentos e tem uma expressão de 33,19 por 
cento da área dps estabelecimentos recensea· 
dos. Na Região Norte, em termos de número 
de estabelecimentos, a figura é bem próxima 
à de Rondônia, só que com um percentual 
mais baixo para o da relação da área dos 
estabelecimentos. 

Ao se analisar GnJ."pO-de ArCa total de 100 
a 1.000 hectares, com características médias, 
nem muito pequenas nem muito grandes, 
aparece novamente Rondônia com uma re
presentação mais favorável para o Brasil e 
pa!a-·a Regi.;ío Norte; pois em termos de per
centual da área dos estabelecimentos tem 
praticamente o·s mesmos valores (Brasil: 
35,QS%; Re$í3o_~orte: 30,~0%_~-~~n.dónia: 
35,60%.. Mas quando se verificam os números 
percentuais para- õ Dúii:teio dos estabeleci
mentos, Rondônia se destaca com maires va· 
lares. Assim~ Brasil: 8.,89%; _Região Norte: 
15,90% e Rondónia: 19,10% dos estabel~ci
mentos são ~desta categoria média e globa-

lizam 1/3 parte_ da área ·dos estabelecimentos 
recenseados. 

Por Ultimo, Sr. Presidente e Srs._ Senado
r_es, ao enfocarmos a visãÕ latifundista do País 
e da Região Norte,· eriiiôbã"rido OS GiUPàS 
de Área Total de 1.000 a menos de 10.000 
hectares e.de 10.000 e mais hectares, encon
tramos o Brasil com 0,86 por cento do núme
ro-de. estabelecimentos somando 47,96 por 
cento da área dos estabelecimentos muito 
poucos estabelecímentos, com quase a meta
de da área. Ron"dónia somava 0,57 por cento 
do número dos· estabelecllnentos, mas não 
alcançava os 30 por cento da área total. 

Com estas características que acreditamos 
favoráveis, percebe-se que o pape! do Incra 
na regularização e definição da estrutura fun
diária do meu Estado foi positivo socialmen
te, evitando o excessivo minifundismo -
muitos proprietários com póuquísSima terra 
-e conseguindo minorar o problema do lati· 
fundismo, ao mesmo" tempo em que se cons
titui uma Classe média, do grupo de área total 
de 100 a 1.000 hectares, com bastante expres
são numérica. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em próxi
mo pronunciamento nosso nesta Casa trata
remos do processo de Colonização Oficial de 
Rondônia, através do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária Incra, a ins
talação da constelação de Projetas Integrados 
de Colonização (PICs) dos Projetas de As· 
sentamento Dirigidos (PADs) e dos Projetes 
de Assentamento Agrários, e também anali
saremos todos os aspectos da política do Go
verno Estadual, através do Instituto de Ter
ras e Colonização de Rondônia - Iteron. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. ODACIR SOARES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

QUADRO) 
Evolução da População~ do Número de Es

tabelecimentos Agrícolas e da Área dos Esta
belecimentos em Rondônia. 

1950 -1985 

Número de 
Estabelecimentos 

Área dos 
Estabelecimentos 

(Hectares) 

-' • 530~ 
1-012 

___ 7.082 
48.371 
$L582 

693. '17"5 
303.316 

1.631.640 
5.-223.631 
6.090.644 

fonte: IBOE, "Anuário Estatístic_Q do Brasil 
1989." 

0.15 ftabitantes/km1 em 1950, ·páSsando sucessiva
mente para 0,29 habitantes/km~ em 1960; 0,45 habi· 
tantes/km~ em 1970; 2,02 habitantes/km~ em 1980 
e 3,74 habitantes/km 2 em 1985.-

Nota: Para uma área territorial de 243.040 km~, 
Rondônia tinha uma densidade populacional de 
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QUADRO 2 

Evolução do Fluxo Migratório no EStado 
de Rondônia. 

1977- 1989 

Ano Número de % 
Migrantes 

1977* 3.140 0,32 
1978 12.658 1. 31 
1979 36.791 3,82 
1980 49-205 5' 1 1 
1981 60.218 6,26 
1982 58.052 6,03 
1983. 92.723 9,64 
1984 153.327 15,96 
1985 151.621 15,78 
1986 166.899 17,27 
1987 102.845 10,69 
1988 52.109 5,41 
1989 23.073 2,40 

Total 961.661 100,00 

Fonte: NURE/Seplan - Rondónia. 
* 29 Semestre de 1977. 

Municlptos 

Alta Floresta d'Oeste 
Alvorada d'Oeste 
Artquemes 
Cabixi 
Cacoal 
Cerejeiras 
Colorado d'Oeste 
Costa Maroues 
Espigi!ío d'Oeste 
Guajara Mirim 
Jaru 
Ji-Paraná 
Machadinha d'Oeste 
Nova Brasilândia d'Oeste 
Ouro Preto d 'Oeste -
Pimenta sueno 
Porto Velho 
Presidente Médici 
Rol im de Moura 
Santa Luzia d'Oeste 
Si!ío Miguel do Guaporé 
Vila Nova do Mamoré 
Vilhena 

Ron<lõnia 

QUADR03 

População Residente Estimada em Rondô
nia, Segundo os Muniçípios - 1' de Setembro 
de 1989. 

População 
Residente 

18.549 
1 1. 849 
82.256 
. 8.687 
64.701 
19.863 
37.171 
13.851 
20.216 
29.732 
'64.398 
76.709 
38.539 
23.539 
61.594 
68.560 

216.254 
35. 100 
50.784 
16.981 
14.768 
13.762 
32.943 

1. 021.229 

Sábado 16 3127 

Dtretamente no 
Etxo da BR-364 

82.256 

64.701 

64.398 
76.709 

61.594 
68.560 

216.294 
35.100 

32.943 

702.515 

Fonte: IBGE, "Anuário Estatístico do Brasil_ Su- Nota: Nos nove (9) municípios com sede municipal Velho/Cuiabá, reside uma população correspon 
plememo~ 1989." assentada diretamente no eixo da BR-364, Porto dente a 68,8% da população total residente no Esta· 

do de Rondônia. 
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QUADR04.·. 

Alteração da Cobertura Vegetal na Região 
Norte, até o Ano de 1988. - -

Unidade Área em Alteração % de 
Federativa Km2 até 1988 A 1 teração 

(UF) (Km2) (UF) 

Acre 153.697,5 5.509;64 3,5as; 
Amapâ 142.358,5 842,25 0,592 
Amazonas 1.567.953,7 12.836;58 0,819 
Pará 1. 246. 833. 1 88.741,45 7,117 
Rondônia 238.378,7* 30.046,40 12,604 
Rora1ma ·225.017,0 2.187 ;4o 0,972 

Total Região Norte 3.574.238,5 140.163,72 3,921 

Fonte: INPE, "'Avaliação da floresta Amazónica 
- 1988." 

'"A área territorial de Rondônia é de 243.044 kmz. 
A anotação referida pelo INPE se explica pela zona 

em disputa na faixa ·de fronteira com o Estado do 
Acre .. Extrema." 

QUADRO~. Economia d~ Rondônia: Extrati~ismo vegetal,.ProdQC5o Aqr!eola, Robanho Dovino e Min~
ração - 1987, 

It.enf' 

1) ExtratLv!smo Vegetal: 

Borracha coagulada 
castan~a do Pará 
Madeira cm Toras 

2) Produção Agr!cola: 

~~y~~:~ t~E~!~!!!: 

Arroz ·~ Casca 

Banana 
Feijão 

Mandioca 

MJ.lho 

~!!:~~!!- Permt~nente a 

Cacau em Amêndoas 

. Café em Cõco 

3) Pecuária: 

Re,banho Bo'\1'1no 

4) Mineração: 

Minério Estanho 
(CD.ssiterita} 

Are a 
Colhida (!ia) 

136~913 

15.151 

7S.O .. t9 

26.:"'1.2".2 

105.77'6-

29.998 

105 .. 350 

Quantidade 

{Tonelada) 

4.605 

784 
2~551 .623 (a) 

2D.322 
12.308(b} 

44.075 

414.456 

173.112 

29.123 

118.500 

1.051.067 (c) 

;?o. I.; oS .......... 
Fonte; IBGE:, Anoãrio Estatisti_co do D!:-asil- 1989. 

(a) -Madeira em Toras, cn M3. 
(b) - Dane. na em 1. QQQ_. CAChOS. 

(c) - Rebanho oovino cm número de cab~ças.: 

(d) - Valor do Rebanho. 

Valor 
(Cz:"$ 1.000) 

176.938 

7.087 

5.705.694 

1.046.632 

395.117 

923~857 

1.808.211 

845. i99 

1.644.054 

:2.197.395 

8.551.350 

a,4ZB·ll'r 
"..ttiSB.11B 

':'otal 

5.889.719 

3 .. 841.459 

S.SS'f .JSQ {<!) 

;;,.423.(!1{ 
1-:zse. 1 :::8"" 
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QUADRO G . Estabelecimentos Recenseados por Grupos de Área Total no Brasil, Região Nor

te e Rondônia - 1985. 

Estabelecimentos Recenseados 

Total Gru~os de fi.rea Total {HcctCJres) 

Menos de 10 De 10 a De 1.CO a De 1.000 a De 10.000 
Henos 100 Menos 1.000 Menos 10.000 e _.V.ais 

Brasil 5.834.779 3.085.841 2.166.424 51$.618 47.931 2. i 74 

Norte 165.512 2'49" 3.97 79.469 4.190 278 

Rondônia 

499.775 

81.582 22.698 42.i71 '15,581 445 29 

Fonte: IBGE, lhnuário Estatístico do_Brasil -- 198S.v 

Nota: Foram recenseados, sem declnracão de área, 13.791 estabelecimentos no Brasil, 929 

na Região· Nortê e s_a estal;>elecimentOS em RondõTda. 

QO.nDnO ':;l · .. Jtrea dos Et::tabelecL"'l''Cntos Recenseados, por Grupos de 1\re.a Total no B.rasil, :R~g.f. 

ão Norte e Rondõni3 - 1985. 

Área. _ÕOJ; EstabeJ,.e_c;i..-;en~os Recenseados 

Br.o.sil 

Norte 

Rondônia 

Total 

376.286.5/7 

•H. 884.364 

6.090.64i 

Menos de 10 

10.029.780 

6?.0.2G2 

100.156 

Grupos de Área Total (Hectares) 

De 10 a 
Menos 100 

De 100 a 
Menos 1. 000 

G9.G73.93~ 131.893.557 

--9.258 .. -S!fi 13.559.578 

2.021.804 :.!.168_.4.90 

De1.000a 
Menos 1 Oo. 000 

De 10.000 
e Xais 

108.397.132 S6.28.7.H8 

9.462.327 '11.983.593 

951.557 848.63_7 

Fonte: IBGE; ";...nuário Estatístico do. Brasil - 19-85.'" 

QUADRO 8 • Relações Percentuai.s Compara"t:tv.<..:i;-NUrnero -de Estabeleo::i::lentos e Jú-en dOs E's-:::a~ 

lecimentos po~ Grupos de Area Total no Brasil, Região Norte e ROndônia - 1985. 

G::-upos de BAAS!L P.EGI;';.Q t-:OR1'E ROND~~IA 

Area Totnl NÚ!:le:::o-e.e ~ú=:erc de Ni!mer~de 
Estabelecimentos f..rea Zstabelec..i:net:.-tos t..rea Estabelecimentos A:-ca 

Ker.os de 10 52,28 2,6G '3'3,12 1,38 27,82 1 , 64. 

C o ÍO a 37,1J 1B,50 49,90 20,63 52,43 33,19 !1cnos 100 

Do 100 a 8,89 3-s-,os 15,90 3Õ,.-20 19,1d 3s,60 Mc::.os 1 .coo 

Do 1~000 a 0,82 28~80 0,84 21,08 0,54 15~62 
M~:1ÔG 10.0GO 

De 10.000 0,04 1.4 ,.,6 0,05 26,70 0,03 13,93 o l-!üitl 

Pon~e:' E~abOzação cor.:. :Se:.&C nos Dados do ISGE: - Ouad:os e 



3130 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Junho de 1990 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ·ao nobre Senador Jai
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS...: 
PA .. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, depois da confe
réncia magnífica do Senador Odacir Soares 
-vou pedir a S. Ex' uma cópia do seu discur
so -rejubilo-me de ter tido parte, na Consti
tuinte, no sentido de impedir aquilo que a 
esquerda desejava como reforma agrária. 
Exatamente porque, conversando com as Li
deranças da Esquerda, eu, na ocasião, disse
lhe que eles mesmos haviam prejudicado a 
possibilidade de fazer reforma agrária no 
Brasil, na medida em que, preocupados com 
o Sr. Ronaldo Caiado e a UDR, na época, 
co_locaram, desde logo, nas suas emendas, 
a mtocabilidade no minifúndio e a intocabi
lidade da empresa média; essas seriam insus
cetfveis de desapropriação para fins de refor
ma agrária. 

O que leu agora em suá ·magnífica confe
réncia o Senador Odacir Soares, mostra bem 
o problema do minifúndio até em áreas de 
extensão territorial tão grande como a Ama
zônia. 

E o que dizer do minifúndio no Nordeste 
do Brasil? E o que dizer do minifúndio no 
próprio Rio Grande do Sul? Se tivéssemos 
de fazer -e devemos um dia fazer -uma 
reforma agrária, ela não pode deixar de pas
sar, evidentemente, pelo remanejamentó dos 
minifú-ndios. E a nossa área da Amazônia, 
uma empresa média terá mais de mil hecta
res, pelos módulos que são levados em consi
deração. Isso significará que essa empresa 
pode ficar esperando, como reserva de valor 
à própria terra, que pasSe lá uma estrada, 
que passe a linha de eletricidade, para ela 
se valorizar. 

De modo que aí está a razão pela qual 
muitas pessoas equivocadas dizem: "Aht O 
Senador Jarbas Passarinho foi contrário à re
forma agrária!" Não fui contrário à reforma 
agrária. Fui contrário à tese que se defendia, 
que era, por si, contrária f reforma agrária. 

Mas o objetivo de tomar a atenção, hoje, 
também, do Senador Mauro Benevides, que 
está presente,- citei apenas o Senador Oda
cir Soares, mas estamos honrados com apre
sença da Liderança do PMDB,- é falar s-o
bre os cortes de pessoal que o Governo pre
tende fazer, chegando a um número, prova
velmente cabalístico, de 360 mil pessoaS e 
não 359 mil e 700, por exemplo, mas 360 
mil. -

O Sr. Odacir Soares - Permite-me V. E~ 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço 
o conferencista da manhã, que é o nobre Se
nador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Agradeço a V. E~ 
o fato de ter escutado o meu discurso, e não 
pelo fato de ter ficado silencioso, mas de tê-lo 
escutado com atenção. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Até eh e· 
guei a dizer - no momento parece que V. 

EX'- estava falando com o pessoal do-Pienário 
- que eu gostaria de ter o discurso de V. 
Ex• 

~· Sr:<:>dacir Soares- Eu o passarei às 
maos de V. Ex• Eu queda apenas ratificar 
a colocação que V. Ex• fez acerca da questão 
d~ reforma agrária, quando disse que ela ter
mmou ~orno uma ~andeira das esquerdas, 
ou termmou sendo 1deologizada. E, a meu 
ver, o plano ambicioso do Governo José Sar
ney de assentar durante o seu Governo cerca 
de um milhão de famllias, a meu ver, foi 
~ustradop~la ideologização da questão agrá
na no Brasil. Eu que, de certa forma, tenho 
~studado essa questão, do ponto de vista polí
tico, do ponto de vista profissional, como ad
vogado. Há muito tempo me vejo envolvido 
n~sa questão de terras, principalr.1ente no 
Estado de Rondônia, no Brasil-, penso que 
um dos grandes defeitos de todas as pol(ticas 
de reforma agrária_ que todos os Governos 
tentaram implementar no Brasil exceto no 
in~cio da ím_elantação do Estatut~ da Terra, 
foi o fato de ter-se deliberadamente excluído 
da questão da reforma agrária ou da coloni
zação no Br_asil as empresas particulares, as 
empresas pnvadas. Em Rondónia temos urDa 
ex"pefíência de colonização particular através 
da Calama SI A, a qual me referi no meu 
discurso; temos as experiências do Sul do 
País, no Paraná, que foram, inclusive, bem
sucedidas e depois disto, apesar de a figura 
da empresa privada, particular ser objeto do 
Es_t~tuto da Terra, na realidade, ela não foi 
utilizada. Mesmo em terra pública, defendo 
a presença da_colonização particular, através 
de pressupostos ou de parâmetros que o Go
v:rno Federal deveria e deve, tem a obriga
çao de estabelecer para que a colonização 
particular se faça, deixando de lado a coloni
zação oficial que tem sido caríssima para o 
Brasil e tem sido fonte permanente de corrup
ção. De modo que queria me solidarizar com 
V. Ex• na medida em que faz o registro de 
que uma das razões pelos insucessos de todos 
os programas de reforma agrária no Brasil 
tem -sido e _foi - e é do conhecimento da 
Nação -, a questão da ideologizaçã_o dessa 
questão da reforma agráiía: 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Agra· 
deço a V. Ex• o aparte e lembraria, na tese 
que V. E~ recorda agora, e traz à baila, que 
já houve experiê~cias, infelizmente malogra
das, da colonização feita pela iniciativa pri· 
vada. 

No meu Estado do Pará, que represento 
aqui, tenhO que dizer o meu Estado que re
presento e não o_ Estado em que eu nasci, 
houve um projeto extraordinariamente bem 
articulado, bem planejado para a região de 
São Félix do Xingu, que era o Projeto Tucu
mã, feito pela Andrade Gutierrez. Eu tive 
a oportunidade, nobre Senador Odacir Soa· 
res, de visitar esse projeto. Era alguma coisa 
racional, correta e muito bem administrada. 
Foi pJ6jlldiCado pela ideologização a que V. 
E~ se refere, porque, em seguida, houve a 
invasão do território e as invasões foram ern 
tal quantidade, em tal número, que o Projeto 

ficou inteiramente malogrado. A empresa re
solveu pedir ressarcimento das suas despesas 
a_o Go":e~~()_ :t:"ederal e, hoje, aquilo que esta
na preparado para uma pr9dução racional 
efetiva e eficiente, está transformado num~ 
série de min·ifúndios de famílias que-ocupa
ram aquela região de maneira desordenada. 

Fazendo uma conferência para a Escola 
Superior de Guerra, durante toda uma ma
_nhã de quarta-feira, tive a oportunidade de 
falar sobre os problemas dos partidos políti· 
cos e a-diferença entre a retórica política e 
a·ação política, a diferença entre o programa 
que está escrito e aquilo que o partido faz. 
Porque, desgraçadamente, entre nós, embo
ra u"?- participa~te, um militante do partido, 
a assmar uma Ítcha para entrar no partido 
em que ele se obrig<!- a respeitar o program; 
e o estatuto, ele não lê nem o programa e 
nem o estatuto. Então, eu comecei por anali· 
sar, exatamente, que a debilidade dos Parti
dos políticos no Brasil provinha disso: da falta 
da nossa cultura política. Acontece que nesse 
campo da reforma agrária, eu comecei a ana· 
lisar os programas dos partidos principais. 
Ora, el~s eram, até há bem pouco tempo, 
dez~s_s':IS ou_ dezess~te partidos com registro 
defimtivo, vmte e nove partidos com registro 
provisório e dois em andamento. E algumas 
coisas curiosas, como já citei: o Partido Serta
nejo Brasileiro, o Partido Brasileiro da Mu
lher, o Partido Nacional dos Aposentados, 
em que houve um cisma, e já tem o PNA 
do B -Partido Nacional dos Aposentados 
do "B". Não levei esses Partidos em conside
ração, evidentemente, quando analisei essa 
questão. Mas, quanto à reforma agrária, por 
exemplo, quando tive o encargo dado pelo 
nobre Senador José Sarney, que era então 
Presidente do_ .pns, de fazer o Qocumento 
original Para o P-i'ograma do PDS: evidebte· 
mente coloquei a questão sob forrr:a também 
de preocupação com a área fundiária, com 
o nome de reforma agrária. Mas, discutindo 
a matéria com o General Golbery, anteS de 
termos o encontro com o.Partido', S. EX' me 
pediu para mudar o nome_dç_reforma agrária 
para política agrária. Então, teríamos uma
política agrária, aliás, um pouco de cacófato 
éxpressão essa que ficava melhor para S. Ex; 
do que reforma agrária. 

Analisando os outros programas, verifi
quei, por exemplo, que o PT não deseJava _ 
uma reforma agrária; ou, quando falav~ .q_u
ma reforma agrária radical, o PT pregava a 
eliminação da estrutura fundiária. Primeiro 
tinha_que eliminar a estrutura fundiária atual 
para, depois, pensar, então, numa organi
zação que fosse, em grande parte, coletivista. 

O PDT, do nobre Engenheiro Leonel Bri· 
zola, no seu primeiro programa falava em 
reforma agrária com toda a ênfase. Mais tar
de, quando S. Ex' foi caridida'i:o â Presidência 
da República, desapareceu a expressão "re
forma agrária" do Programa do PDT. Por 
quê? Porque S. Ex~ achava que aquela ex· 
pressão estava de tal modo marcada pela 
ideologia que lhe causaria problemas. 

O Sr. Odacir So8res- Perderia votos. 
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O SR. JARBAS PASSAIUNHO ::.._Perderia 
votos~ Então, vi, ~om algumas surpresas
apenas algumas -que o segundo programa 
do PDT já não fala claramente em reforma 
agrária~ O PMDB, por exemplo, fé!-la em re· 
forma agrária, o PDS 1 o PL, -o PSDB, falam 
colocando sempre a questão de que aproprie
dade privada é respeitada- deve ser a norma 
-, entretanto, subordinada ao bem comum, 
ao interesse social, à função social. Contra 
o que me bati, em parte -defendi, mas me 
bati, em parte - na Constituinte; 'foram os 
quatro pres!>upostos de função social. 

O primeiro é de que a empresa cumprisse 
a lei trabalhista no Brasil. Perfeitamente, não 
há dúvida de que isso é uma obrigação. 

Segundo, que fosse produtiva. Ora, se não 
fosse produtiva, é evidente que, em pouco 
tempo, iria à falência. Estávamos, também, 
inteiramente de acordo. 

Terceiro, que respeitasse o meio 3!llbiente. 
Aí já começava a ficar um pouco difícil, por
que não sabia o que ocorreria se um funcio
nário do Incra chegasse lá e soubesse que 
um riacho que passava ali estaria Ou não sen
do comprometido por dejetos, por exmeplo, 
da área habitada. Já começava a ser um pC>tiCo 
subjetiva. _________ _ 

E o piõr de todOS dizia que preCisava satis
fazer aos interesses do proprietário e dos em
pregados, o bem-estar do proprietário e dos 
empregados, o que considerei altamente sub
jetivo. 

Citei, por exemplo, a Fazenda ltamaraty. 
Na Fazenda Itamaraty - 50 mil hectare::>, 
se não estou equivocado, maior produção iso· 
lada de soja no mundo - existe a casa dos 
administradores, engenheiros, quase todos 
engenheiros agrônomos; trabalho de irriga
ção e as casas dos trabalhadores. Mas poderia 
ser que alguém chegasse lá e achasse que 
as casas dos trabalhadores significavam a sen
zala do passado e a casa grande do lado de 
cá. E poderia reclamar também-. . 

Ent;io, a função social paramimé absolu_ta
mente necessária para ser comprometida. Ela 
deve fazer parte desse sistema. E isso mostra 
que estávamos certos quando discutíamos Q 

programa de reforma agrária, pOrque quería
mos trabalhar - o PDS, como os partidos 
de quadro. em geral, não os partidos de massa 
-com o assentamento das pessoas sem terra, 
levando, evidentemente, a resolver aquele 
impasse de que Oliveira Viana falava: ··Numa 
área há terra sem o homem_ e noutra área 
há o homem sem a terra". Então. seria urila 
questão de vasos comunicant~ 

O Sr. Odacir Soares- Senador Jarbas Pas
sarinho, permite-me V. Ex· um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço 
V. EX", Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odãcir Soares- Priirieíiam"e"nfe que~ 
ria voltar àquela questão dos partidos políti
cos. a que V. Ex• se referiu ainda há pouco, 
para concordar inteiramente cãm V. Ex~ ln· 
clusive. salvo engano, terça ou quarta-feira 
aprovamos aqui projeto qlie prorroga o prazo 

dê vigência dos_ registras provisórios dos par
tÍdos políticos.-

O SR. JARBAS PASSARINHO- Aquilo 
fot um figurino típico só para o Partido Verde 
-PV. 

O Sr. Odacir Soares- Exatamente. Então 
veja V. Ex•, estamos aí praticamente às vés
peras de um plebiscito para definir se seremos 
uma República presidencialista ou parlamen
tarista, e a no~~a experiência hoje, aquilo que 
estàinos faiim-do do ponto de vista legislativo, 
não nos leva a termos partido já consolidados 
do ponto de vista doutrinário ou do ponto 
de vista ideológico, mesmo do ponto de vista 
legal, como decorrência de pressupostos que 
assegurem uma fidelidade partidária que as
segurem uma lealdade partidária, e assim por 
diante. Estamos às vésperas de um plebiscito 
que vai definir se -serenios uma República 
parlamentarista ou presidencialista ... 

O Sr. Mauro Benevides- Ou monarquia. 

O Sr. O"d-acil--Soares -Ou uma monarquia, 
inclusvie. Na realidade, não temos partidos 
políticos fortes, com doutrina definida, com 
pressupostos pragmáticos de funcionamento, 
na realidade não estamos nos preparando pa
ra essa experiéncia nova, que fudo leva a 
crer, pelas manifestações que recebemos de 
Deputados e Senadores, que vamos ser real
mente uma República parlamentarista. A 
tendênci~ parece-me ser esta. Sou presiden
cialista mas vejo que a coisa está caminhando 
para o parlamentarismo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não se 
entregue desdC logo, nobre Senador. 

O Sr~-Odãcir Soares- De modo que vejo 
com muita apreensão esse fato que vem pela 
frente, porque não estamos criando me_ca
nismos legais para que o País possa viver sob 
um regime parlamentarista, onde a lealdade 
partidária, os compromissos doutrinários ou 
programáticos se exercitem e se exerçam no 
dia-a-dia da atividade parlamentar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -V. Ell' 
tem razão. A Arena e o PDS levaram vinte 
anos para poder entrar em desintegração; o 
PMDB, como é muito eficiente, levou cinco. 
(Risos.) E hoje, o que verificamos é que esses 
partidos fortes, como o foram, no bipartida
rismo, a Arena depois PDS, MDB depois 
PMDB, o que eles sofreram foram cismas 
internas. O PFL, o que ê? O PFL, partido 
a -que V. Ex• pertenct: -conheci V. Ex• no 
meu partido, na Arena -o PFL é o "efeito 
Maluf'. 

O Sr. Odacir Soares- É verdade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - O PFL 
f~i a dissiçlénciã causada pela obstinação do 
Sr. Maluf em ser candidato insistindo em ser 
candidato e sabendo-se que ele perderia no 
Colégio Eleitoral. E o PMDB'? O PMDB era 
uma frente partidária. e rodo mundo que fa
zia oposição ao Governo instalava-se nas trin
cheiras do PMDB. De maneira que não seria 

surpresa que o PMDB depois passasse a dar 
substância, como um médium espírita faz o 
ectoplasma, para a produção de novos orga
nismos, e fizesse aparecer novamente os par
tidos comunistas, que .tinham dupla militân
cia dentro do PMDB, que foram ganhando 
legalidade e começaram a sair do PMDB. 

Mas a dissidência ma:is forte do PMDB foi 
a dos Tucanos. Quando os Tucanos deixaram 
o PMDB, o PMDB perdeu aquilo que eu 
chamo "o grupo social-democrata intelectual 
do Brasil", onde estão Chagas Rodrigues, 
Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso 
etc. E receio que esse grupo, apesar da social
democracia estar muito em moda no mundo 
hoje, a tal ponto que os comunistas passaram 
a ser social-democratas e eles tinham a social 
democracia como maior inimigo, porque 
eram reformistas. Os comunistas hoje ado· 
tam a social-democracia. Mas receio que no 
Brasil tenhamos uma repetição do antigo 
PSB, do antigo Partido Socialista do Brasil, 
que tinha grandes cabeças e não tinha corpo, 
não era um partído obreiro. 

O Sr. Odacir Soares- Nem voto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Então. 
esse é o problema que eu vejo -hOje no PSDB. 

Por outro lado, o PSDB parece ter des(le 
logo se destinado a restringir-se, a ter um 
elitismo político na medida em que não pode 
aceitar presidencialista na sua grei; são só 
aqueles que fazem declaração firme de con~ 
vicção parlamentarista. 

Quando e_ntrei para a política, entrei forra
do no chamado solidarismo cristão. Era dou
trina social da Igreja antes da Igreja ter aderi· 
do à análise marxista na CNBB, ou na CNBB 
do B. Acontece que, apenas naquela altura, 
eram a Doutrina Social da Igreja, as Encí
clicas Papais, e eu entrei por acidente. De
pois, achei que se fundássemos um Partido 
Solidarista Cristão ele também seria limita
tivo porque muçulmÍlno não entraria nele, 
só os cristãos poderiam entrar. 

Penso ser um equívoco_ do PSDB colocar 
isso como questão fundamental. Não estou, 
evidentemente, me oferecendo a sair do meu 
partido para ir para outro, morro na trin· 
cheira onde nasci. Isso pode ser um defeito 
e pode, também, ser uma virtude ... 

O Sr. Odacir Soares- Mas V. Ex·, tam· 
bém, é da social -democracia -Partido So
cial Democrático. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não. 
não! Ai há uma grande diferença. Não é ape· 
nas um jogo de palavras. A social-democra
cia, por exemplo, tem como social-democra· 
cia- não estou analisando exatamente ape
nas o programa do PSDB- uma tffidéncia 
doutrinária grande de intervenção do Estado, 
ainda que limitada, se comparada com o PT, 
ou o PDT. Pelo programa do PDT, a inter
venção é genenllizada do Estado nos meios 
de produção. Todos eles. com raras exceções~ 
estariam nas mãos -do Estado - inclusive o 
sistema financeiro e o sistema bancário. 
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Já o PSDB não trata. disso dest;1 maneira. 
O PDT e o PT falam em coletivização -
na empresa coletivizada, ou seja, é a KOikoz 
ou a Sovkoz soviética, mais a Kolkoz do que 
Sovkoz. Então, a nossa posição partidária, 
no meu entender, Senador Odacir Soares, 
só não rearrumou, já na tentativa de fazer 
partidos mais estáveis, porque infelizmente, 
quando houve a convotaçáo da Assembléia 
Nacional Constituinte ela fOi seguida cte trés 
eleições: no primeiro ano, tivemos logo el~i
ção para prefeitos. COmecei a ver tanta gente 
da Difeita votaildo com a ESquerda que não 
entendia porque. Depois é que entendi que 
ela queria votos, queria simPatias do eleito
rado em relação às po"siÇões consideradas po
pulares ou progressistas. Depois, veio a elei
ção para Presidente da República e, agora, 
a eleição principal pafã Cluas Casas do Con
gresso Nacional, a renovação da Câmara dos 
Deputados, de um terço· do Senado Fed_e_ral 
e dos Governos estaduais. 

O Sr. Odacir Soares - E das Assembléias 
Legislativas. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Então, 
não dava para se fazer novos partidos, porque 
náo haveria tempo de organizá-los e divulgar, 
no markding político, a sua legenda. Desde 
logo, foi uma coragem muito gfciride o PSDB 
se organizar como partido. Não quero ~~r 
irreverente, muito menos impolido em falar 
em certos partidos que estão proliferando aí 
e arranjando mais cinco Senadores, sete a 
dez Depu[ados etc., como o PRN, por exem
plo, que, até hoje- acho que ninguém sabe 
qual é a sua filosofia di! vida pregada- passa 
de um candidato para vinte; só não tem du
zentos, porque o Presidente da República 
não quer. Então, esse- que acho é o grande 
mal nosso. 

O Sr. Mauro 8enevides- Permite-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador Jarbas Passa
rinho? 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Pojs 
não, ouço V. EX' 

O Sr. Mauro Benevides -A proliferação 
de partidos, numa campanha como essa, tem 
criado complicaç6es legais até insuperáveis. 
Diria a V. Er o seguinte: a lei eleitoral esta
belece, no caso de configurar-se uma coliga
ção, que os convencionais de cada partido 
deixem claro por manifestação expres.c;a, nu
ma cédula própria, se concordam com a coli
gação com esse ou aquele partido. Os respon
sáveis pelos partidos maiores, ao· elaborarem 
as chapas, são compelidos a mencionarem 
as siglas. E como ocorreu no meu Estado, 
já em meio a convenção, recebemos o estímu
lo de outros partidos, cuja existência até se 
desconhecia, que desejavam ingressar na co
ligação. Ora, nobre Senador, não tínhamos 
antecipadamente preparado aquelas cédulas 
para incluir determinadas facções. Levanta
mo-nos com dificuldades, algumas delas po
dendo até nos conduzir a uma realização, no 
prazo fatal de 24, de uma ou[ra convenção 

para admitir, na coligação majoritária, mais 
tr_ês ou quatro siglas daqueles partidos de me
nor densidade eleitoral. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Que 
aderem à aliança. E há os fatos constran
gedores. Eu, por exemplo, no meu Estado, 
considerado como o homem que sempre tive 
posições, a partir do momento em que estudei 
o marxismo e tive posições contrárias ao mar
xismo, então era considerado como refonnis· 
ta, e o sou -inclino-me a aceit(ir a posição 
reformiSta e não a posição revolucionária
e como tal era o inimigo figadal dos comu
niMas. 

Estava eu com o meu DiPloma apresentado 
aqui no Senado, eleito com uma coligação 
com o PC e o PC_do B, que não me deram 
um voto, não me deram nenhum voto. Ao 
cCfntfáriO; durante a campanha tive dificul
dade de conviver com eles, grande dificul
dade, menor aqui quando participei da Cons
tituinte. 

Eu vejo que o nosso Presidente. está me 
alertando com a luz vermelha. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Jarbas Passarinho, apenas 
procuro cumprir o Regimento, apesar da ma
nhã tão vazia de plenário. V. Ex' como brilho 
de sempre, anunciou a esta Presidência um 
pequeno discurso, cujo tema ainda não ini
ciou, pelo brilhantismo com que trata desses 
assuntos, aliás, multiplicado em brilho pelos 
seus aparteantes. 

O SR. JARBAS PASSAR-INHO- Pelo bri
lhantismo dos apartes e pela intervenção da 
Presidência também. 

O Sr. Odacir Soares- Senador Jarbas Pas
sarinho, eu gostaria só de fazer um registro. 

O-SR. JARDAS PASSARINHO- Eu que· 
ro entrar realmente rápido no meu assunto 
fundamental, que é amazónico mas é brasi~ 
leiro. 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex• falou em 
coligações que constrangem, em adesões e 
coligações que constrangem. Há cerca de 20 
dias, eu, conversando com um líder dos cha
mados partidos progressistas, ele me dizia 
que de modo algum aceitaria fazer uma coli
gãÇão cõm o PCB ou com o PC do B, porque 
as bandeiras vermelhas perturbavam muito 
os comicios, as bandeiras vermelhas dos dois 
partidos tomavam conta do palanque e de 
toda a frente do povo e, portanto, pertur
bavam. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Em 
compensaÇão, veja V. Ex• as notícias dos últi
mos dias do jornal, a respeito da coligação 
que o engenheiro Brizola pretende fazer no 
Rio de Janeiro. Têm sido malograda as suas 
tentativas; a última foi corri o PSDB e malo
grou. E!e pretendeu com um outro partido 
e malogrou. Agora aparece com a possibi
lidade de se ligar com o PRN, com o Presi
dente Collor, que foi.atacado pelo engenhei
ro Brizola da maneira como foi. De modo 
que, infelizmente, esses partidos no Brasil, 

com raras exceções, estão longe- da definição 
do século XIX, de Benjamim Constant, o 
francês, quando ele diz: "Os partidos são reu
nião permanente de pessoas que professam 
a mesma doutrina". No Brasil isto não é ver· 
dade, com raras exceções, 

Mas, Sr. Presidente, alertado pelo brilho 
da intervenção de V. Ex•, tambt!m eu quero 
chegar ao motivo que me trouxe a esta banca
da, -já não digo mais â tribuna, porque 
já não se usa a tribuna nesse meu terceiro 
mandato- para falar sobre os cortes de pes
soal. O-Presidente da República, dizem, tem 
um computador especial no qual, acionando, 
chegou à conclusão de que são 360 mil pes
soas que devem ser demitidas para poder dar 
uma economia de 1,5% do PIB. 

Quando fui Ministro pela primeira vez, o 
Presidente Costa e Silva foi atraldo pelo gênio 
e talento de Hélio Beltrão, que também des
cobriu, naquela ocasião, números redondos: 
eram 170 mil ociosos. O resultado foi o pioi 
possível da política adotada, porque, com a 
proposta de fazer obrigatoriamente a apo~en
tadoria com o vencimento proporcional ao 
tempo de serviço ou voluntário, os que ti
nham capacidade, os que eram migradores 
de grandes võos sabiam que podiam sair com 
um terço de um vencimento pequeno para 
fora e, Já fora, no mercado~ .obter um bom 
emprego. Mas havia uma economia em plena 
a~nsão, diferentemente da atual, em que 
estamos vendo ameaça de um processo reces
sivo claramente indicado aí. 

Ora·; Sr. Presidente, o pior para mim -
e hoje já temos mais Senadores no plenário. 
Comecel só me dirigindo a V. Ex• e ao Sena
dor Odacir Soares, mas agora já temos o Se
nador Chagas Rodrigues e o Senador Jutahy 
Magalhães, que é uma das presenças mais 
assíduas desta Casa - o pior para mim é 
chegar a um __ número e dizer: "é preciso cortar 
27%, é preciso cortar 30%, linear", o que 
levou um Deputado a fazer uma imagem, 
que achei muito interessante. Ele diz: ·•Ima
ginem o Faustão ... (este que está sendo Übje
_to de programa muito bem-sucedido na Tele
visão Globo, agora, que se sabe que é um 
homem gordo, para não dizer obeso) ... se 
devesse perder 30% do seu peso, então ele 
perderia 30% do cérebro; 30% do coração; 
30% dos intestinos. Isso, então, seria a solu
ção linear". É o que parece estar aconte
cendo. 

Sr. Presidente, especialmente na minha 
Amazônia, há área de malária, o último redu
to de malária no Brasil. E corta-se a Sucam, 
funcionários da Sucam, que é a Superinten
dência que sucedeu ãs antigas Superinten
dências das Endemias Rurais. Ora, o que está 
acontecendo, e ainda há pouco o nobre Sena
dor Mário Maia que pediu desculpas de não 
estar aqui, porque tinha de viajar para o 
Acre, me dizia que na cidade em que eu nasci, 
na cidade de Xapuri, existem 8 funcionários 
da Sucam e nada podem fazer porque falta 
material. Quer dizer, além de faltar material 
para combater a malária ainda cor_tam o efe» 
tivo desse pessoal. Isso está acontecendo nu
ma região onde a malária grassa, onde se 
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morre de coma de malária, porque já nãO 
é mais o Plasmodium Vil'ax é o Plasmodium 
Falciparum. Então, morrem da chamada ter
çã maligna. E nessa hora corta-se 30%. 

O Sr. Odacir Soares - Permite-me V. EXl' 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO ~ Con· 
cedo o aparte ao nobre Senador Odacir Soa
res. 

O Sr. Odacir Soares- Esse fenômeno da 
Sucam também está ocorrendo em Rondô
nia. É lamentável porque, na realidade, a 
Sucam necessita de mais pessoal e equipa
mentos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Lem· 
bro-me de um cidadão Pinotti, que foi Minis
tro da Saúde do Go"'-erno Getúlio ·vargas·: 
Usava ele os cabelos muito grandes, na época 
em que os moços não usavam cab~lo grande, 
só os maestros. Ele usava aquela cabeleira 
muito grande e, fazendo um discurso no Pará, 
disse que tinha acabado de erradicar a malá
ria, e voltou para o Rio de Jaileiro. O comãn
dante da base naval teve a sua esposa com 
malária e, então, telegrafou pedindo que ele 
voltasse para acabar com o último foco que 
ainda existia em Belém. - - -

O pior, Sr. Presidente, é que provavelmen
te a decisão de Pinotfi pudesse ter sido a 
melhor possível. Esse é um fato interessante 
para que nós pensemos nele. Ele adotou um 
sistema. Como era muito d-ifícil na Ainazóni<1 
combater-se pelo DDT, porque no interior, 
na floresta, as próprias casas só têm o com
partimento de procriação fechado, o resto 
é aberto, os grava tais, as árvores e as plantas 
que detêm a água da chuva, e ali prolifera 
o mosquito, o anofelino. Então, ele ínventou 
uma coisa muito interessante: ele faZia com 
que as pessoas recebessem um sal cloroqui
nado. Isso aconteceu quando eu estava na 
Petrobrás, chefiando equipes. O sal comum 
era trocado por sal cloroquinado, e o cloro
fino no organismo impedia o desenvolvimen
to do hematozoário de Laveran, que é o cau
sador do problema da malária. Então, ficava 
neutralizado. Era como se foSse quase uma 
vacina, mas que, permanentemente, ingeria.-

Houve um sujeito terrível, alguém profun-· 
darnente ruim. péssimo para este País, que 
inventou que a ingestão do ::;ai cloroquinado 
causava deficiência na virilidade do homem. 
Em conseqüência, ninguém maís quís o sal 
cloroquinado, Jogavam-no fora e só toma
varn o sal comum. E haja malária. 

Esse é o quadro que temos, crónico no 
Brasil. Grande parte do Brasillivrou~se dele, 
mas ainda há parte~ e focos, e o último mais 
importante ~ o da Amazônia. 

Há um Instituto no Pará que tem renome 
internacional. chamado Evandro Chagas, 
voltado para o e~tudo das doenças tropicais. 
Um grande baiano mt!dico, Afrânio Peixoto, 
que eu li certa vez. não concordava com essa 
expressão de doenças tropicab: dizia que 
doenças tn)picais. por exemplo, ã malária, 
davam na Itália de Mussolini e lia União So
viética. Então, talvez a única doença tropical 

seja a leishm::iiifoie. Fora disso não seria~ Ele 
defendia a sua tese, mas nós ainda falamos 
em doe11ças tropicais. 

Esse InstitUto tem a maior significação 
científica no Brasil, com repercussão no mun
do, e está com corte de pessoal. 

A Fundação Sesp, que foi criada na Segun
da Guer;ra Mundial, quando os americanos 
tinham interesse na produção de borracha 
no Brasil, pàra sair com materia_J estratégico 
- fizeram o saneamento básico conosco -
merece um monumento no Pará e na Ama
zónia. 

Quando assumi o Governo do Pará, Sr. 
Presidt::nte, ~penas três lugares tinham hospi
tal no interior, e todos três hospitais eram 
da Fundação Sesp. 

Depois ela criou abrangência maior, nacio
nal, e, agora, está debaixo de corte de pes
soal, o que levará à sua inviabilização. 

Estamos nós com este caso também no Mu
seu Emílio Goeldi que conseguiu, depois de 
muito tempo,- um corpo de técnicos, d.e cien
tistas_ e pesquisadores da_!D-elhqr _qualidade. 
Esses homens também serão dispensados, in
clusive porque não têm 5 anoS de atividade. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V. 
EX'! um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides - Entrelaçada
mente a esse es_tágio do pronunciamento de 
V. Ex', eu me permitiria lembrar que recebi 
do meu Estado, de onde retornei na última 
quarta-feira, um apelo veemente no sentido 
de que se preservassem os agentes da Socam, 
também desses cortes que incidiriam sobre 
os servidores federais. O trabalho desenvol
vido pela Sucam no interior do Ceará -acre
dito que no País como um todo, mas sobre
tudo no Nordeste - é extraordinariamente 
valioso, e há um apelo no sentido de que 
se preservem esses agentes da Sucain, do 
anunciado corte a ser procedido pelo Go
verno Federal. 

O SR. JAimA!; PASSARINHO- O apoio 
de V. EX" é extraordinárío para mim, tem 
grahde valor, porque nós caracterizamos dois 
quadros díVersos. No caso do Ceará deve ser 
apenas a manutenção do status qtio; a malária 
praticamente não existe, porque está sendo 
neutralizada. No caso da Amazônia, estamos 
em plena fase de .agudização da malária. En
tão, é mais grave ainda. 

Lembro· me, com imensa tristeza, de que, 
qt.iando assumi o Governo do Estado do Pará, 
com todo esforço extraordinário que o Presi~ 
dente Castello Branco fez para modernizar 
este País, e pagou por impopularidade, ini
cialmente- hoje é bem julgado -eu tive 
de manter as turmas da Sucam pagas pelo 
Erário do E~tado do Pará, porque o Governo 
Federal não tinha mais recursos para manter 
as turmas da Sucam trabalhando. Veja que 
é uma velha história. 

Concluo, Sr. Presidente, a menos que. o 
Senador Odacir Soares queira falar. 

O Sr. Odadr Soa.,es - Quero apenas soli
darizar-me com V. Ex~ nessa parte também 
da Socam, porque. esse fenômeno- pare
ce-me - vem ocorrendo em todo o País. E 
é grave porcjue a Sucam tem poucos servido· 
res. O Governo deveria redistribuir servido
res para a Sucam, notadamente na região 
amazónica, onde seus efetivos estão aquém 
de suas necessidades. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado a V. Ex• É a tradução de um quadro 
real que V. Ex• faz. Nós que fazemos campa
nha na Amazónia, vivemos na Amazônia, ve
mos o pessoal morrendo de malária. Nos ga
rimpos nem vale a pena falar: a morte e conti
nuada. Agora, estamos vendo que inclusive 
nos Yanomamís, preocupando a CNBB e a 
todos nós, já há índios contaminados de malá
ria, conseqüência do chamado avanço das 
fronteiras da civilização. 

Que civilização, Sr. Presidente? 
No momento, agradeço ao Sr. Presidente 

a tolerância pelo tempo que me deu e aos 
i!us.tres Pares a honra que me deram com, 
os seus apartes. Penso que o Governo parece 
que começa a modifi~ o~eu critério, já acei
ta uma eeonomi3 que não seja necessaria
mente feita com a demissão de pessoal mas, 
sim, com a redução das despesa<>. Oxalá isso 
possa ser feito sem prejudicar esses serviços 
essenciais da minha terra. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao ·nobre Senador Juta· 
hy Magalhães. 

O SR • .IUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não aparteei o 
nobre Senador Jarbas Passarinho, porque vi 
que V. Ex' estava com a luz vermelha já pis
cando, preocupado com o tempo. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho abor
dou um tema que todos nós, representantes 
dos di~ersos Estados brasileiros, poderíamos 
apoiar com conhecimento de causa, porque 
esses efeitos se estão reproduzindo pdo Brà· 
sil inteiro. 

É fácil dizer: vamos cortar 30%, e pareCer 
qtie is-só é uma solução adequada para a eco· 
nomia e para acabar com o déficit público. 
O que está acontecendo com esse corte linear 
de 30%? Primeiro, diz o Governo que Só 
vai cortar os ociosos. Então, começa ofen
dendo a todos os funcionários que serão de:_ 
mitid,as, que irão ficar sem emprego, num 
momento de recessão e ainda são .conside
rados ociosos. Entre esses ociosos, li nos jor· 
nais outro dia, está o Operário-Padrão da. 
Vale do Rio Doce, com dezoito anos de servi
ço, eleito pelos colegas de trabalho e com 
o apoio dos diretores da empresa. E é agora 
demitido. Segundo as palavras do próprio Se
cretário João Santana, tão querido pelo Con~ 
gresso Nacional, ele também é um ocioso. 

Nobre Senado..r Jarbas Passarinho, não pu
de apartear V. Ex~, mas quero aprÇ>Veitar este 
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primeiro moment~ do meu pronunciamerlto 
para solidarizar-me com V. Ex• e com todos 
os que aqui se manifestaram a respe-ito destê 
assunto. Está havendo reclamações das uni
versidades a respeito do corte linear de 30% 
de seus quadros. Entendo serem situações 
diferentes, necessídades diferentes, porque 
o Governo não se preOcupou- em fazer um 
estudo sério a respeito dessa questão. Ele 
deveria, antes de fazer essa chamada reforma 
administrativa por demissão, fazer um estudo 
de cada setor e verificar quais as necessidades 
que existem, porque tirar pessoal, não dar 
condições ... 

Aqui já foi dito, não me lembro por quem, 
se pelo nobre Senador Jarbas Passarinho ou 
outro Senador, que não é indo a um hospital 
e criticando o quadro que lá encontra, sem 
olhar a falta de condições desse hospital para 
executar os seus trabalhos, os seus serviços 
de atendimento â população, a falta de mate~ 
rial, afalta_de_esparadrapo, álcool e de outros 
materiais necessários a um bom atendimento, 
nem é demitindo pessoal que se vai chegar 
a uma solução. 

Sr. Presidente, também quero aproveitar 
esta manhã de sexta~ feira, voltando às nossas 
tertúlias de algum tempo atrás às sextas~fei
ras, para falar sobre o que temos visto através 
dos meios de comunicação, ou seja, uma soli
citação muito forte por parte do Senhor Presi
dente da República para que os brasileiros 
economizem. 

Ora, Sr. Presidente, o discurso e a reali
_dade nos mandam economizar. Não sei se 
muitos brasileiros t6m condições de econo
mizar, se ganham o .suficiente para ter pou
pança. Mas, quando uma autoridade faz uma 
campanha num sentido, ela deve dar o exem
plo. E o que estamos vendo, nestes últimos 
dias? O Senhor Presidente da República~ com 
uma comitiva, parece-me que de 20 pessoas, 
segundo os jornais, sendo 10 seguranças, vai 
a um restaurante em Paris onde. o preço míni
mo é de 150 dólares. 

Aqui tenho um artigo, que li ontem no 
jornal, "uma cena a preço de Presidente", 
O articulista, o Sr. Pomodoro .di Capri, faz 
um artigo muíto interessante, quase qUe todo 
em italiano, mostrando os pratos solicitados 
pelo Senhor Presidente da República num 
restaurante, lá na Itália. E os preços! E na 
final ele diz apenas o seguinte: 

"Multiplicado por 50 - nomero de 
personas atendidas sábado passado pelo 
matre Daniele Sacco na comitiva do jo
venile Co.llor - 5 mllhones e 400 miJe
liras no total." 

Algo em torno de 4 mil e 500 dólares. 

Então, vamos economizar, S.enhor 
Presidente! 

E esse é o grande exemplo que Dós estamos 
tendo daquele que nos pede para economi
zar. 

Em Paris, também não se vai ã Casa Her~ 
mes, vai~se à Casa Hermés. E lá na Casa 
Hermés, compra-se um blazer por um preço 
que muitos trabalham alguns meses para po· 

der pagã.i. 'TalVez .ãlguns anoS, segundo diz 
o Senador ,Chagas Rodrigues. No entanto, 
nos mandam economizar. Essa é a diferença 
entre. o discufso e a prát_ica. E nós tem()s 
tido -aqui muitos exemplos, citados pelo Sena
dor Divaldo Suruagy, a respeito dessa dife
rença. Nós também escutamos o Senhor Pre
sidente da República dizer que no Brasil as 
fábricas de automóveis fabricam carroças, 
que O§ representantes da elite merecem puni
ção e que Sua Exc_elênciaseria severo com 
esses representantes da elite. 
Ta~J?ém, o que se vê hoje na prática? 
·Hoje, li no Correio Braziliense, na coluna 

do Ari Cunha, um exemplo pequeno- para 
muitos pode parecer pequeno-, mostrando 
que o Governo não tem o direito de rbci::ber 
favores de empreSas multinacionais. O que 
se fez? O Goyemo·vendeu não sei quantas 
centenas de carros. No entanto, está alugan
do carros para a Presidência da República. 
Então, .vem a desculpa. Não, os preços são 
baixos, porque isto é feito diretamente com 
a fábr_ic(i . .fQi-se procurar saber se as fábricas 
podem fazer isso para os Estados, para os 
Municípios, e não podem. Isso é um favor 
que está sendo feito. Aquele mesmo tipo de 
favor que se fez ao Sr. João Santana- nova
mente o Sr. João Santana -, quando uma 
empresa privada estava pagando. as suas des
pesas aqui, em ,Brasília. 1:. o mesmo favor 
q~e, também, sem nenhuma preocupação, 
sem nenhuma cerimónia, se faz quando di
ze~ gue e~tã<?, pagando os apartamentos que 
os Srs. Ministros ocupavam até há pouco tem~ 
po -··agora parece que já estão tendo os 
apartamentos funcionais- com preço espe
cialíssimo, para a Ministra Zélia e o pessoal 
da área económica terem condições de pagar. 

Então, são esses tipos de favores que ne
nhum representante do poder deveria acei
tar. 

Essa, também, é a diferença entre o discur
so e a prátiCil; porque os_ montadores de auto
móveiS·, montadores de carroças estão sendo 
os hospedeiros do Presidente da República 
em Turim, 

S,r. Presidente, deveríamos, acabar com is
to.-no Brasil: o discurso totalmente diferen
ciãdo da prática. E a cada dia isso se repete, 
a cada dia opovo vem sendo.enganado. Atra~ 
v és das jornais, da televisão e do rádio, ve
mos, a cada instaitte, a repetição dos equí
vocos a que o povo está sendo levado ao 
querer uma ação moralizadora que, na reali
dade, não tem nada de moral, Os exemplos 
não podem ser seguidos; o discurso, talvez, 
sim. Quando ouço dizer que nós, nós, não, 
porque eu não votei nele, mas que os brasi
leiros aprovaram o"Plano que está em execu
ção, através das eleições, é outro equívoco 
que se quer cmneter, é outra maneira de que
rer enganar a opinião pública. Qual é o brasi
leiro que tinha conhecimen!o do chamado 
Plano Collor? Acho que ninguém, Com exce
ção da equipe económica - e Deus queira 
que mais ninguém -, somente uns poucos 
sabiam que aquilo ia ser feito no Brasil e 
não tinham conheci.nlento durante o período 
eleitoral dos projetas que estariam em execu~ 

çâo com a eleição do Presidente da Repú~ 
blica. 

Sr. PreSidente, o que me trouxe aqui foi 
tratar desse aspecto do pronunciamentO .do 
Senador Jarbas. Passarinho e trazer esse 
exemplo típico, quer dizer, o operário padrão 
é um ocioso! Se V. Er não sabia, S.enador 
Jarbas Passarinho, passa a saber que esse está 
entre os 30% de demissões que, segundo se 
diz, segundo se lê a cada instante, foram orde
nados pela Presidência da República e estão 
sendo cobrados. Teríamos que completar isso 
dia 16, amanhã, no entanto, graças a Deus, 
não houve tempo para se chegar a essa degola 
total no funcionalismo público. E, não saiis· 
feitos, ainda vêm avi~ando previamente que 
o funcionalismo público, este ano, terá au
mento zero. Como a inflaÇão é zero. estamos 
tendo um aunlento zerO para o funcionalismo 
público da União! Então, os funcionários são 
os grandes culpados pela inflação e pelo caos 
económico que assola o País. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Pennite~me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JUTAH\' MAGALHÃES - Pois 
náo, Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarhas Passarinho- A.g:fadeçÓ a V. 
Ex• a solidariedade ã t~s~_que.defendi ainda 
h.á pouco. Gostariá de chamar a atenção de 
V. Ex~ para um fato da maior importância, 
que me parece estar conjugado com essa ima
gem de que é preciso economizar com os cor
tes de pessoal. Nós, evidentemente, sabemos 
que mUitas empresas estatais incharam; hou
ve, realmente, cabide de emprego à vontade. 
Daí por que creio que o corte a ser feito 
deve ser seletivo e não linear. Noto tarnbém 
que há uma pressão sobre o Legislativo, a 
partir dessaS pOSições que considero pirotéc
nicas, porque dão um grande efeito para o 
grande público, o que chamávamos outrora 
de "jogar para a arquibancada", porque um 
jornalista- e sempre tratamos os jornalistas 
aqui com a maior cordialidade - escreveu 
há.dois dias, num artigo do Jornal do Brasil, 
falando em dois "trens da alegria" que as 
duas Casas iriam fazer agora. A impressão 
que se teve - de quem leu aquilo e não 
conhece a Casa - é que estão ingressando, 
no momento, 5 mil novos funcionários no 
Congresso Nacion"al - Câmara dos Depu
tados e Senado Federal. A explicação dada 
pelo Presidente do Senado e pelo Presidente 
da Câmara ganhou um pequeno espaço no 
jornal. Mas ontem havia um editorial sobre 
o assunto. Tenho a impressão de que isso 
se faz muito na base do contraste, quer dizer, 
enquanto o Executivo está cortando, o Legis
lativo está empregando e empregando da pior 
maneira possível, quando, na verdade, é um 
plano de classificação de cargos que vai ser 
colocado. em votação. E o outro fato é o cum
primento da Constituição, que preservou 
aqueles que há cinco anos estavam trabalhan
do continuadamente. Esse quadro leva-me 
a ver com apreensão o futuro imediato nosso, 
porque o que é o fiJJidamental? Esse Plano, 
realmente, surgiu com um ingrediente novo 



Junhode.1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 16 3135 

que os planos anteriores náo tiVer~-ni, que 
fofo congelaineitto -para não chamar con
fisco, porque o CÕnfisco só Se- dará se não 
devolverem mesmo- das nossas poupanças, 
das nossas economias. Quem está pagando 
por isso hoje, Senador Jutahy Magalhães -
e tenho a impressão de que V. E~ concordará 
comigo - é- apenas ·a classe média.- Porque 
a ilustre Sr' Ministra da Economia, Fazenda 
e Planejamento disse aqui não guardo de me
mória, mas lembro-me do número que S. Er 
expressou, muito grande S. Ex~ disse aqui, 
repitó, que bilhões de cruzados novos tinham 
sido transformados em cruzeiros por proces
sos fraudulentos de empresários. O Jornal 
do Brasll de alguns dias declara que do total 
inicialmente congelado resta apenas um ter
ço. Tive a oportunidade de conhecer esse ra
paz da equipe da Ministra, chamado António 
Kandir, que e~óe com muita lógica e muita 
didática. E talvez um dos melhores exposi
tore$.,dO Governo atual. Perguntei a ele se 
isso era verdade. Ele disse-me: "Não é bem 
isso". O que prova que está bem próximo 
de ser isso. Então, se já estamOs com apenas 
um terço daqueles 105 bilhões de dólares que 
foram congelados, é evidente que a liquidez 
CQncordou comigo que aumentou, e muito. 

Ora, no momento em que aurD.enta a liquidez 
- e aqui tenho um ponto de vista pessoal, 
talvez V. Ex• não concorde comigo; nas pou
cas vezes em que não concordamos - g Le
gislativo resolveu provar a sua autonomia no 
pior momento e com a píor natureza, que 
foi quando derrubou a medida provisória que 
suspendia as liminares para a conces-são_ de 
aumentos pelos Tribunais Regionais do Tra
balho. Ora, juntem-se o aumento da liquidez 
- dois terços -dos cruzados transformados 
em Cruzeiros-, os aumentos que começam 
a ser, dados pelos Tribunais, na base de cento 
e sessenta e tantos por cento, cento e oitenta 
por cento, e assim por diante, e verifique-se 
o que isso pode significa:! em termos de con
tenção da inflação. Suponho que vai ser ex
tremamente difícil contê-la. E o quadro ime
diato que vejo, sem querer colocar nenhum 
pessimismo nisSo, é, com todos esses cortes, 
com todas essas atitudes que o Governo está 
tomando, a instalação da estagflação; vamos 
ter outra vez uma estagnação económica- e 
um processo inflacionário. Não sei se V. EX' 
admite, como eu, esse pensamento. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Veja 
VA Ext como nós concordamos praticam'ente 
em tudo. porque esse é o meu pensamento. 
Várias vezes tenho feito pronunciamentos 
nesta Casa. Sei que no infcio, quando criticá
vamos o Plano, éramos quase apredrejados 
por aqueles que achavam que era a grande 
salvação nacional, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Oitenta por 
cento de aprovação popular! 

O SR:-JUTÃHYMAGALHÃES
quando torcíamos para que desse certo~ Mas 
todos nós, como V. Ex•, eu e tantos outros, 
pugnávamos para que fossem feitos alguns 

acertos para melhorar o Plano e torná-lo exe
qüível, porque, na realidade- V. Ex~ sabe 
muito inelhor do que eu-, temos uma equi
pe ecoriõmiciCde primeira qualid<ide no País. 
Agora, essa equipe económica que ocupava 
os órgãos administrativos do Planejamento, 
da Fazenda, dos Ministérios anteriores~ _foi 
colocada de lado e apenas vem essa nova 
equipe económica, considerando-se sabedora 
de tudo, conhecedora de tudo. 

O Sr. Jarbas Passarinho- E na qual, tal
vez, falte um pouco de cabelo br_~co. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -.Falta 
experiência. Além da idade, eles não tiõham 
nenhuma prática de ordem administrativa, 
praticamente. E. por maior qualidade que 
tenha a Ministra, o único cargo executivo que 
h.avia ocupado anteriormente era de terceiro 
escalão, assim como os seus auxiliares mais 
imediatos. Foram jogando fora todos aqueles 
experimentados que tinham conhecimento da 
burocracia e que faltaram nessa hora para 
dar os seus conselhos e dizer: "Não, Sr' Minis
tra, isso aí não: é possível se fazer dessa manei
ra. A gente faz é desta ou daquela maneira". 
Aí teríamos evitado esse vaivém que estamos 
vendo a cada dia, porque, ao mesmo tempo 
em que podemos elogiar quando a pessoa 
reconhece o erro e procura consertá-lo, pode
mos também criticar aqueles que não sabem 
o que fazem e ficam a todo instante tendo 
que mudar de posição. 
-Então, concordo com V. Ex~, até quando 

fala na Medida Provisória n" 185. Apesar de 
achar que não era muito correta, entendo 
que ali o Governo perdeu o que não podia 
perder. Perdeu uma batalha que não poderia 
perder, também por inexperiência das suas 
Lideranças. Como miq_uele episódio que qua
se aconteceu, também por inexperiência e 
falta de conhecimento_. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Af V. Ex~ me 
permita um aparte. A_questão _aí não foi de 
inexperiência, porque o responsável funda
mental tem muitos mandatos· exercidos. 

O SJ.t JUTAHY MAGALHÃES - Sim, 
mas não é Sõ ter mandato, é ter exPeriência 
de liderança e ter conhecimento do que está 
fazendo. 

Esta- é a dificuldade qUe õ G_oy:emo está 
encOntrando. Veja V. Ex~ .• que conhece mui
to melhor do que eu, que na área do Palácio 
do Planalto existi~m funcionários que tinham 
Cõnheciniento administratíVo, e que funcio
naram em :todos os governos, para dar sua 
experiência, mostrar- o que está certo e como 
deveriam ser feitos os decretos etc. que tam
bém foram deixados de lado. É lógico que 
quem não conhece não pode acertar. Aí es'tá 
o resultado. 

Quando falamos sobre a questão da estag
fl;ação, que é o grande drama que estamos 
vivendo, para ver se isso_é possível ainda ser 
evitado, todos nós queremos ajudar. Por isso 
digo que nâo são as palavra, são os exemplos 

qUe têffi que ser mostrados para o brasileiro 
seguir, e não apenas o discurso. Quando pen
samos nisso, vemos também- mudando um 
pouco de assunto - como se joga com os 
números. 

Tem havido agora, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, uma campanha para mostrar que 
a inflação está diminuindo. Então, vêm os 
dados do Dieese, Fipe etc. dizendo que, real
mente, era de 84%; passou para quarenta 
e tantos por cento e agora está em 8%, 9%, 
12%, e irei nesta base, para mostrar que, 
se não se tivesse cometido o equívoco de dizer 
que a inflação em março era zero, nesta hora 
estaríamos todos satisfeitos com a inflação 
em menos de 10%. 

Entretanto, como se joga com números, 
é fácil. Ê só perguntar ao Senador Roberto 
Campos o que S. Ex' diz a respeito· de estatís
tica. Então, veremos como é fácil jogar com 
os números. 

Agora, parece-me que, para comprovar 
que a inflação está diminuindo, o Governo 
já está aceitando que ela, em maio, vai atingir 
um percentual perto de 10%. Antes não acei
tava isto. O Governo dizia que a inflâçã:o 
de março foi de 3% e em abril foi de 5%. 
Agora, já aceita que foi de 24% e 48%. Ao 
mesm-o tempo, não admite perdas salariais. 

Veja V. Ex~ como é fácil jogar com núme· 
ros Para dizer que está diminuindo, acham 
uma grande coisa considerar que estamos 
com quase 10% de inflação. No entanto, até 
há poucos dias, discutia-se que estávamos 
com3% aS%. 

Ora, Sr. Presidente, é preciso ser transpa
rente -esta é uma palavra, hoje, mundiaL 
Não podemos, aqui, no Brasil, deixar de fazer 
com que o Governo tenha a transparência 
necessária. Não podemos ficar querendo ilu
dir a opinião pública. Não podemos ficar que
rendo discutir que temos, hoje, um ganho 
salarial para os empregados. Não podemos 
ficar a discutir que não é a classe média que 
está sendo sacrificada, porque os únicos que 
ainda têm cruzados__ novos bloqueados são os 
representantes _da classe média. 

Então, Sr. Presidente", vamos falar a verda
de para o público. Vamos discutir dentro da 
verdade, dentro da realidade nacional, por
que, aí, talvez, todos possamos ajudar, todos 
possamos apoiar o esforço do Poder Execu
tivo, que deve ser no sentido de evitar aquilo 
que todos nós estamos com medo que acon
teça no BrasiL Não é apenas o retorno da 
inflação, é a estagflação, a hiperestagflação, 
é quando vemos os Tribunais dando 166% 
de aumento, tudo isso por falta da transpa
rência necessária para examinar os assuntos. 

Então, Sr. Presidente, nesta sexta-feira, 
quis apenas tratar de vários assuntos, daquilo 
a que eu chamava de pot-pourri das sextas
feiras. Este foi o meu objetivo: abordar estes 
assuntos, chamar a atenção para eles e, poste

, riórmetJ.te, discuti-los com mais profundida
de. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM 
SEU DISCURSO: . 

"UNA CENA A PREÇO DE PRESIDEN
TE 

Cardápio de capo Collor em Torino 
fica molto salgado 

Turim, Itália -Sotaque é cosa que eu gos
to e, auguro, o ;tmado leitor respeite. Súbito, 
andiamo a un giro por una cittá que oferece 
ao paladar estrangeiro una incredibile varie
dade de bares e ristoranti. É vero que os 
brasiléiros estão matando panini e Coca-cola 
a gritos de 5 mileliras no balção do Infernot, 
bar que dá atchesso a un ristorante na Piazza 
San Cario, ao lado da Varig, a linea aerea 
brasiliana. Pobrero Infernot, precisou se· 
qüestrar os canapé aperitivi do balcao, qoe 
estavam sendo atacados pelos tifosí verdeoro. 
Ma, nem tutti que passarano por quá manja
ram male. E.ara provar questa verdadi, con· 
duzi o singnore Arb e il signore Lof, due 
brasiléiros, ai ristorante Dei Cambio, inaugu~ 
rado em 1757 e que já fói frequentado por 
Cavour e, pfu recentemente, pelo presidente 
CoUor, I'estadiste troppo jovenile dei mondo. 

O garçoniere ha ricomendato o menu es
colhido pelo capo Collor, na véspera deli o 
gioco contra a nazionale sueca: Fiori de abó
bora com recheio de trufas (piatto d'apertura 
-18 mil liras), raviolide berinjela ao-pomo
doro fresco- non sono io, hein! - (primo 
piatto -12 mil liras) e tagliata di carne coo 
stragone (secondo piatto -28milliras). Bra
vo presidente! Os preços sono salgados, ma 
que buona é Ia comida. 

Os signores Arb e Lof preferiram comer 
na abertura una moccetta di cervo allolio e 
limone, que, em bom português, não passa 
de um viadinho fresco afogado no óleo e no 
limão. Dopo, signore Arb aplaUdiu de piede 
a pedida de suo presidente. "Esse ravioli Oe 
berinjela arrãsou", disse i1 signore Arb, al
zando um puo troppo demais a voz naquello 
ambiente de lustres de cristais, afrescos de 
querubins, relógio ,d'oU.io neOciâssico, es
pelho!> alie fine Século XVIII, due entradas 
de serviço, due sociales, comerieri de fra
ques, poltronas em veludo púrpua coo crochê 
branco, salas de banho em mármore e, em 
destaque, a mesa onde Cavour -uno degli 
artífices della unificação italiana -costuma
va sentarei per observare o movimento no 
prédio do parlamento, defronte do Dei Cam
bio, na época em que Torino era la capital 
da Itália. "Parla piano, Sig. Arb", ricomen
dou il Sig. Lof, rósso de ver~ogna. 

Stava divino, de forma iguale, a lasagnette 
ai salmone fresco e rucola (una folha de pala
dar forte e amaro), que ii Sig. Lof coméu 
em silêncio. Ha fatto meno barulho que la 
manifestação que meza dúzia de sei o sete 
viechi faziam na piazza Carignano, davante 
ii Dei Cambio, onde stá localizado o Museo 
dello Egipcio. Per fine, í signori Arb"Lof e 
io comemos um salmone cucinato sull'arde
sia, casa que deixou miei amici brasiléiros 
de olhes trocados. Acompanhou la comida 

-~~_:J,u<;)Iio vin:Õ--A._:rp,e_is RQeiro (21 mil liras), 
uno lícor amaro de 6 mil liras, coperto de 
7 niilliras e servizio de 15%. Finale, un conto 
de 324 mil liras (tr~c_hento e vinte_quatro mile
lira). Div_itito por trê, 108 mil liras per capita. 
Multiplicado por 50 -- nomero de pe~onas 
atendidas sabado passado pelo maitre Da
niele Sacco na comitíva- do jovenile CoUor 
- -~ _.m._ilhones e 400 mileliras no total. Algo 
em torno de 4.500 dólares. Forza Brasile! 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevfdes. 

O SR. MAURO BENEV!DES (PMDB
CE. Pronuncia _o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Sendores,_ em várias_ oportu
nidades, iia presente Sessão Legislativa, te
nho-me ocupado de assuntos relacionados 
com o_desenvolvimento do Nordeste, recla
mando contra medidas que, a meu juízo, sig
nificam prejuízo paTa alguns dos organismos 
incumbidos de atenuar as disparidades exis
tentes entre aquela e outras áreas geográficas 
do País. 

Mais recentemente, quando um decreto 
presid(!ncial exclui o Bªnco do Nordeste do 
Conse!lfio Monetáfio Nacional, insurgi-me 
veementemente contra tão despropositada 
iniciativa, através de dois longos e incisivos 
discursos neste tribuna, que contaram, aliás, 
com a p}oqta e decidida solidariedade de nu
merosos Senadores, todos, como eu, exigin
do a reformulação do ato do Executivo. 

Felizmente, a Medida Provisória nf' 188 res
tabeleceu a presença do BNB no aludido Co
legiado, que tem a missão de fixar as dire
triz.es da hora político-econômico-financeira, 
estando ':!_matéria pendente de deliberação 
do Congresso Nacional, o que deverá ocorrer 
até o dia 28 do corrénte mês. 

Dentro de uma linha de vigilância que nos 
é imposta pelo próprio desempenho do man
dato popular, desejamos definir posição con
trária, à Mensagem Presidencial n~ 48/90, que 
dispõe sobre a composição do Conselho Deli~ 
beratívo da Sudene, com a absurda exclusão 
do Presidente do Banco do N ardeste de s_eu 
magno plenário. 

O argumento, Srs. Senadores, de enxuga~ 
mento da máquina admiiiístfativa federal e 
a conseqüente diminuição· do déficit público 
não poderão certamente ser invocados como 
pretexto básico, poi_s, ao que se sabe, nem 
jeton percebe aquela autoridade por sua par
ticipação mensal nas reuniões ordinárias da 
Sudene. 

Acresce destacar que~ como agente finan
ceiro do Finor, e do Fundo Constitucional, 
o Bai1co -do Nordeste necessita acompanhar, 
com direito a voi e voto, as decisões adotadas 
pelo Conselho Deliberativo daquela autar
quia especial, hoje vinculada à Secretaria de 
Desenyolvimento Regional da Presidência da 
República.___ _ , 

Se _isso õCor.re em felação ao Presidente 
do BNB, no que concerne ao próprio Supe
rintendente da Sudene, a pretendida inova
ção. constante da citada mensagem presíden-

cial, é tarnb_ém esdrúxula, quando não asse~ 
gura ao dirigente máximo do órgão a tradi
cional prerrogativa de presidi -lo no ensejo 
de_ suas sessões ordinárias e extraordinárias:-

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

O SR~-MÁURO BENEVIDES-- Tàl prer
rogativa, dentro da tradição até aqui cum
prida exemplarmente, é deferida, de modo 
~xplícito, aos governadores da região, ao s_e
cretário de desenvolvimento re"gional e aos 
ministros de estado. 

Por que não se garantir, clara e meridiana
mente, a presença do Conselho ao superin
tendente do órgão, cabendo-lhe a atribuição 
de distinguir, cóm eventual convite, qualquer 
governador ou ministro piesente? 

Concedo o aparte a V. Ex', e"minente Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mauro 
Benevides, V. Ex•, mais uma vez, está atentO 
aos problemas que dizem respeito ao Nor
deste, muito especificamente ao Banco do 
Nordeste. V. Ex! tão bem o presidiu e conhe
ce as possibilidades e a capacidade que tem 
o banco de organizar o desenvolvimento re
gional através de ações bancárias· e adminis
trativas. V. Ex• liderou aqui, no Senado, a 
campanha para que o Banco do Nordeste fi
zesse parte do Conselho Monetário Nacional. 
Isso foi conseguido. Agora, V. Ex• traz a este 
p.lenário, para discussão, e terá a solidarie
dade de todos os seus colegas, principalmente 
dos Colegas do Nordeste, para que venhamos 
a ter novamente o Banco do Nordeste com 
assento no Cons-elho da Sudene, para poder 
deliberar a respeito das necessidades da nossa 
região. Mais uma vez parabenizo V. Ex~ Te
nha a certeza de contar com a minha solida
riedade nessa luta-que' V. Ex•_começa a em
preender. 

O SR. MAURO BENEV!DES- Muito gra· 
to ·a V. Ex~, nobre Senador Jutahy Maga
l!tães. Na primeira oportunidade em que se 
investiu, aqui, através de um decreto do Pre
sidente da República, contra a formação do 
Conselho Monetário "Naciorial, e se preten
deu a exclusão do Banco do Nordeste, eu 
aqui __ ergui a minha vo~ protestando com a 
maior Veemência. Naquela ocasião, recordo 
que também V. E~ e alguns Senadores' do 
Norte e do Nordeste estendemos ao Basa a 
nossa preocupação. V. Ex', nobre Senador 
Jutahy Magalhães, juntou a sua voz ao nosso 
protesto e, hoje, já se registrou a ·reformu
lação do pessimamente inspirado ato presi
dencial, com a reinclusão do Banco do Nor
deste no Conselho -Monetário Nacional.· 

Nobre Senador Jutahy Magalhães, há ou
tra tentativa de se desprestigiar o Banco do 
Nordeste do Brasil. Pretendeu-se, na primei
ra ocasião, excluí-lo do Conselho Monetário 
Nacional. Agor~, já se vai mais adiante:_ pre
tende-se retirar o, assento do BNB do plenário 
do Conselho Deliberati-vo da Sudene. Está 
dito e referenciado no meu pronunciamento, 
que o Banco do Nordeste é o agefjte finan
ceiro do Fino r. A Sudene aprova todos os 
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financiamentos cuSteados pelo Fínor. Então, 
como o próprio agente financeiro que vai ser 
responsável pelo cumprimento das normas 
preconizadas pela Sudene, exercitando tam
bém a _tarefa de fiscalização daquilo que lhe 
é pertinente, como O Presidente do B-anCo 
do Nordeste .vai ficar à margem do plenário 
do Conselho Deliberativo da Sudene? Parece 
que houve uma intenção preconcebida de al
guns tecnocratas governamentais de excluir 
o banco-, ora do Conselho Monetário, ora 
do Conselho da Sudene, deixando-o~ assim, 
numa posição de autêntica marginaliza-ção 
dos órgãos que decidem, o Conselho Mone
tário, sobre as políticas económícas e finan
ceiras no País, e a SU:dene, sobre o planeja
mento e desenvolvimento regionais. 

Muito grato, portanto, a V. Ex•, nobre Se
nador Jutahy Magalhães, que nesta oportu
nidade também forma decididamente conos
co, nessa tentativa de se emendar já agora 
a Mensagem Presidencial através da qual en
viada ao Congresso o Projeto de Lei Comple
mentar n"242, que aqui está atingindo direta 
e injUstamente o BNB. Por razões que não 
encontram justificativa, alcança-se também 
o próprio Superintendente, que não terá maís 
direito a vOto nas deliberações do Conselho, 
nem sequer poderá presidi-lo, quando ausen
te o secretário de desenvolvimento regional, 
a quem se vai atribuir agora a competência 
privativa de presidir o Conselho Deliberativo 
da Sudene~ 

O Si-. Chagas Rodrigues - Permite-me V. 
EX" um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Mauro 
Benevides, V. Ex• presta, mais uma vez, rele
vantes serviços ao Nordeste, ao qual todos 
estamos ligados com muita honra para nós. 
Essa idéia é completamente absurda. Deve 
ter sido mais um equívoco, como aqueles já 
praticados. Espero que o __ GOvcrno venha a 
rever esse seu pensamento, pois, de modo 
contrário, o Congresso não_ poderá acolher 
esse projeto de lei, porque ele agasalha uma 
idéia profundamente prejudicial ao Nordes
te._V. Ex~ tem a nossa total solidariedade. 
Não podemos admitir que o Banco do Nor
deste seja enfraquecido. Sabe V. Ex' que o 
desenvolvimento da Região Nordestina re
sultará, sobretudo, do fortalecimento da Su· 
dene, do Banco do Nordeste e do Velho 
Dnocs, pois são instituições que precisam ser 
tanto quanto possível, racionalizadas, moder
nizadas para que tenham a eficácia devida. 
Tem V. Ex• nossa solidariedade. Não pode
mos aceitar isso. E o que se exige é que -a 
Sudene e o Banco do Nordeste sejam fortale
cidos, porque nós, nordestinos, já não mais 
admitimos discriminações. Aí estão as estatís-
ticas, sobretudo as últimas, nas áreas de saú
de e de educação, que deixam o Nordeste 
em uma situação terrivelmente inferiOr às de
mais regiões do País. V. Ex•_ tem _nosso apoio. 
O-Norde-ste, makUnia vez, iiiiegradÕ- no Bra
sil e lutando pelo desenvolvimento nacional, 
quer um des_envolvimento harmónico e que, 

portanto, venha também atender às necessi
dades âas nossas populações. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se
nador Chagas Roqrigues, V. Ex•, que tem 
VisãO glObalizada dos problemas brasileiros, 
identificClu conl muita precisão a necessidade 
de um entrosamento perfeito entre Banco do 
Nordeste e Sudene, ambos incumbidos de im
pulsioriar o desenvolvimento de uma das 
áreas mais carentes do -País que, por slllal, 
representamos nesta Casa, V. EXI', eu, o Se

-ilador Jutaóy Magalhães defl:tre outros com
panheiros que compõem a chamada bancada 
nordestina. 

Não teria sentíóá,- noOre Senador Chagas 
Rodrigues, que sendo Superintendente da 
Sudene, Membro do Conselho de Adminis
tração do BNB, como é também do Dnocs 
portanto, o SUperintendente d~ Sudene tem 
cadeira cativa no Conselho deAdmiD.Istração 
do Banco do Nor9este - não se ju-stificaria 
nunca que houvesse a exclusão do Presidente 
do Banco do Nordeste do Conselho Delibe-
raHVo da si.ictene:-- - -

V. Ex~, portanto, concebeu com muita exa
tfdãó e justeza a necesSidade dessa ··cçmju
·gação- ae açáo -e de presença entre BNB e 
Sudene. 

Falo, neste instante, _com -a própria expé· 
riência, dirigindo-me aos vários Senadores 
que-se -encontram presentes, mas de forma 
particular a V. Ex• e ao Senador Jutahy Maga
lhães, que me honraram com brilhantes apar
tes. A minha-vivência como-Presidente do 
Banco do Nordeste durante um ano, 85/86, 
credencia-me a vir aqui def6D.der a necessi
dade de __ uma participação do Presidt,!ote do 
Banco no Co~elho, a fiin _de ~ue ele possa 
influir nã(juelã.s decisõeS q-ue são assentadas, 
especialmente em relação aos recursos do Fi
nor, do Fundo de Investimento do Nordeste. 

Se Ir certo -q_l}-e esses r_ecursos do Fio_ o r estão 
limitados õ.o tempo para uma nova avaliação 

-no-dia 30 de outubro do corrente ano, naque
la tenta_~Lva. que se encontrou de se obstacu
lizar a- extinçãó pt.Íra e simples pretendida 
_pelo Plano de Estabilização Econômica, mes
mo assim, vamos lutar até o derradeiro mo
mento para que a Sudene, funcionando com 
base nos inc.ehtivos fiscais, e o Banco do Nor
dC!ste cõnlo agente financiador e pagador de 
taís incentiVOs, num entrosamento perfeito 
e correto. Vam-os lutar pela junção desses 
dois organismoS em favor do desenvo_lvimeo
to regional. 

Essa é a nossa intenção, claramente enten
dida por V, Ex' e pelo Senador Jutah)' Maga
lhães, deseja~os que _esses dois órgãos fQn
CíOD.em harmonicamente e propiciem aquilo 
que é o interesse de 40 milhões de brasileiros: 
o Cresdmcrito e o progresso do chamaç!o Pçlí-
g6n!) d_as Se-cas. _ __ _ 

Sr. Presidente, por que não se garantir cla
ra e meridianã.mente à Presidência do Conse
lho ~o Superintendente do órgão, cabendo
lhe a atribuição de distinguir, com eventuaJ 
convite, qualquer Governador ou Ministro 
presente? Essa é uma orientação regimental, 
até aqui segUida indiscrepantemente nos 30 

anos de fecunda existêncía da Sudene. Ela 
precisa ser preservada, mediante_ emenda, 
que desde já me propondo a formUlar ao tex
to original, na convicção de que a mesma 
corrigirá uma redaçã6 equivocada e de ob je
tivos desconhecidos. _ 
- Pressupõe-se que, ao nomear um Superin
tendente~ o Presidente da República a ele 
delega _a_ imensa responsabilidade de coman
Qar a política desenvolvimentista regional, 
com o apoio de um corpo técnico qualificado 
e dos ilustres membros de seu Conselho Deli
berativo. 

Não se entende, Sr. Presidente, por isso; 
que um novo diploma legal impeça o titular 
daquele importante cargo de exercer a Presi
dência do Conselho, exercício também defe
rido com merecida honraria durante fases das 
reuniões, aos Governadores do chamado Po
lígono das Secas. 

Esta modificação, ora sugerida, será obvia
mente endossada como já o foi através de 
apartes dos Senadores Chagas Rodrigues e 
Jutahy Magalhães, pelas duas Casas do Parla
mento e haverá de receber a sanção do Presi
dente, pela justeza de que a mesma se re
veste. 

Igualmente, confio em que a presença do 
BNB no Conselho Deliberativo será imedia
tamente estabelecida, pondo-se fim a essas 
confusas e descabidas alterações que alcan
çam as duas conceituadas entidades governa
mentais ambas com um lastro imenso de ser
viços prestados à região e ao País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

0 SR. RUY_BACELAR (PMDB -!lA. 
Pionuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Brasil da década 
de 90 tem por desafio maior sua própria mo· 
dernização_. Essa tem sido, aliás, a idéia cen
tral do discurso de nossos atuais governantes. 

Diante dessa promessa, a Nação brasileira 
põe-se em expectativa e aguarda o anúncio 
dos planos governamentais para verificai se 
eles, realmente, irão conduzir-nos à moder-
nidade. . _ 

Seguramente, o plano de_ modernização 
brasil~ira haverá de contemplar, com alta 
prioridade, as obras de infra-estrutura de que 
0-País tanto necessita. nelas incluídas as rela
tivas ao transporte. Digo-o porque "é o transa 
porte_ uma resisténcia ecoTI.ômica, embora se
ja, paradoxalmente fator essencial à evolução 
económica do mundo'', segundo ensina meu 
ve!p.o mestre Vasco Azevedo Neto, logo na 
introdução de sua tese ·•Transportes - prin
cípios de seleção". 

Então, diante desse veredicto, só nos rf:sta 
esperar que o Plano do novo Governo, se, 
de fato, é veraz seu compromisso com a mo
dernização do Brasil,_ e, até mesmo por sim
ples questão de coerência, venha a brindar 
ã. Nação com um Programa de, Transportes 
que seja, no mínimo, exemplar. 
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Essa obrigação é imposta ao novo Go.verno 
porque o Brasil já não pode suportar tantos 
equívocos no setor transportes, como os que 
nos legou nosso passado, como também o 
País não mais tolera o adiantado estágio de 
degradação em q·ue se encontram nossas ma
lhas rodoviárias e ferroviárias e o obsoletismo 
dos equipamentos de nossos portos, de nos
sos navios e de nosso material rodante. 

Isso posto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
evidenciam-se, de plano, duas conclus6es. 

A primeira é que é urgente ao Brasil aplicar 
recursos na recuperaçã:o de infra-estrutura de 
transportes, sob pena de que sua degeneres
cência venha, muito proximamente, a pôr em 
risco nossa economia. 

A segunda é que a Nação brasileira deve 
inciar já uma profunda discuss-ão sobre sua 
matriz de transportes. Do debate devem par
ticipar, a meu ver, todos os segmentos produ
tivos do País. Pois a questão é tão importante 
e vital para o futuro brasileiro que o novo 
Governo não deverá outorgar â Nação ne
nhum plano de transportes sem antes consi
derar a vontade nacional e a escolha da me
lhor opção de transportes para o Brasil, res
peitadas suas características de país continen
tal, que ostenta o título de oitava economia 
mundial e tendo em vista o objetivo governa
mental de promover a conquista, pelo País, 
da modernidade. -

Fundamento esse ponto de vista, Sr. Presi
dente, Srs. Senãdores, na convicção de que 
a longa crise econômica que vivemos no Bra
sil já nos forneceu elementos suficientes para 
que, a partir de agora, como nação, possamos 
eleger as melhores alternativas para a promo
ção de nosso próprio desenvolvimento. 

No campo dos transportes, julgo que a 
consciência nacional já se deu conta de nossos 
grandes equívocos, como a prematura opção 
feitã pelo rOdoviaiismÕ, o abandono de nos
sas ferrovias e o abandono do transporte 
aquaviário. 

Considero, ainda, que a consciência nacio
nal já tenha sido molestada o bastante, pela 
longa e ininterrupta seqüência de crises que 
temos vivido no setor transportes, todas elas 
causadas pela teimosa insistência na adoção 
de equivocadas políticas e estratégias para 
o setor. A meu ver, desde a primeira aguda 
manifestação da crise do petróleo, na década 
de 70, até a atualíssima crise do Proálcool, 
não tivemos senão ~ma só e longa crise no 
setor transportes, a crise de um país que não 
sabe ou não quer ser eilergiticamente ii'lde
pendente. 

Basta, porém, de crises no Brasil. Consi
dero que, no setor transportes, temos de dei
xar morrer as erróneas concepções do passaR 
do e substituí-las por nova filosofia, que seja 
consentânea a nossa realidade. Para isso~ é 
necessário discutir a questão. Vã.mos, então, 
ao debate, pois o atual momento J'O!Ctico bra
sileiro é extremamente propício âs discussões 
que visam à reestruturação do setor. 

Sou de_ opinião, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que é a ferrovia o elemento funda
mental que irá desencadear a reestruturação 
do setor transportes do Brasil, tendo-se em 

conta gue os países de grande extensão terri
torial não podem prescindir do transporte fer
roviário. 

No caso brasileiro, somos forçados a ex
pandir J].Ossa_malha ferroviária, porque soR 
m_os um país de dimensão continental, e, infe
lizmente, a alternativa de que dispomos para 
o transporte ferroviário é o transporte rodo
viário, altamente oneroso, como todos sabeR 
mos. -

Não_ acredito, então, na modernização do 
País sem_ o ressurgimento da ferrovia brasi~ 
!eira, porquanto s6 teremos uma economia 
más:lema e competitiva se ela for de escala. 
Co_m transporte caro, porém, permanecere
mos_, infelizmente, em desvantagem frente a 
nossos concorrentes. -

Portanto, temos de conferir, no Brasil, 
prioridade ao transporte ferroviário, relega~ 
do, aqt.if, a segundo plano desde o fmal da 
década de 50. -
·O que·estou efetivaffieine defendendo, no~ 

bres companheiros, é que a construç~o de 
novas ferroviaS se torna necessária ao Brasil, 
!! fiii_l de_ que se operem modificações substan
ciais_ em sua matriz de transporte interno. 
Em suma, esta é minha convicção: uma maior 
participáÇão do .ti-ansporte ferroviário, na 
~atriz de tran~orte brasileiro só trará bene
fíCíOs -a nossa economia. 

Em síritese~-defendo mUdanças radicais no 
setor, p-ois nossa situação, no que concerne 
à fe_n:_Qyiª, é de caréncia. 

O Brasil possui atualmente 30.1.00 km de 
ferrovias. Deles, somente cerca de 2.000 km 
sâo eletríficados. · 

Diante di dimensão continental brasileira, 
avaliada em quase 8,5 milhões de km2, nossos 
30.100 km de ferrovias são quase que absolu
tamente inexp:essivos. Além di~so, noss~s li
nhas férreas são muito mal distribuídas. Ape
nas as regiões Sudeste e Sul possuem uma 
razoável ligação entre si. As demais regiõeS: 
apresentam poucas e precárias -interconexões 
ferroViárias. 

O Nordeste, por exemplo, enc_ontra-se li
gado ao Sudeste por apenas um elo de baixa 
capacidade, o qual ostenta vários garga_!Os 
em seú percurso_. __ _ 

Já a região Centio-Oeste liga-Se ã Sudeste 
por intermédio de dois elos, sendo, contudo, 
a_mb_os de capacidade limitada, o que impede 
uma maior expansão na movimentação de 
cargas. Embora o Centro~Oeste possua um 
grandioso potencial agrícola e minera!, não 
possui até hoje -é quase um absurdo_dizé-lo 
-nenhuma ligação ferroviária eficieiite com 
o litor31. Perante 011-tros países, nossa situa
ção ferroviária é calamitosamente precária. 
OS EStados Unidos,por exemplo, com exten
são territorial quase igual à nossa, operam, 
hoje, mais de 300mil km de ferrovias. A ArR 
gentina, com área três vezes menor que a 
brasileira, tem i_nstalados, em seus 2,9 mi
lhões de km2, 36 mil de ferrovias, o que signi
fica que sua malha é 20% superior à brasi
Jé:ira_.__Se tomarmos por referência a produção 
ferrçviária a situação braSileira é, ainda, mais 
aCentuadamente precáría: Enquanto nossa 
rnalha ferroviária -tiiuiSPortou, em 1986, em 

médía, 100 -bilhOe~ de tonel~das_ por_ quiló
metros úteis_(TKü), no mesmo ano os Esta
dos Unidos transportaram 1.500 bilhões, e 
a URSS, 3.700 bilhões. Essas cifras, Senhores 
Senadores, bem demonstram nossa fragilida
de na produção ferroviária. Em termos per
centuais, atingimos nlen_os de 3% da produ
ção-soviética e aproximadamente 6% da norR 
te-ametícaQa~---

Essa disfunção não é devida apenas à redu
rida malha ferroviária brasileira. Em grande 
parte, é conseqüência da má utilízaçáo do 
sistema ferroviário, resultado de: uma distri
buição mo_dal de transportes de cargas incom
patível com -as características territoriais, eco: 
nômicas e sociais do Biasil. Nil atual matriz 
de transportes de cargas brasileiras, a parcela 
maior cabe ao sistema rodoviário. Atualmen
te, 62% de toda a produção brasileira são 
transportados por rodovias e tão-somente 
12% (excluído desse índice o transporte de 
minério de ferro da C ia. Vale do Rio Doce) 
são transportados pelo sistema ferroviário. 
Nos pafses desenvolvidos, a situação é bas
tant_e ~diferente_. Lá, há predominância do 
transporte ferroviário. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, o transporte de cargas por fer
rovias alcança a média de 40% do total (30% 
são realizadas por rodovias)_. Nos países co
munistas, esse índice atinge até 73% .do total 
traqsportado. 

como se depreende da análise dos dados 
até agora expostos, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, a posição brasileira diante de outras 
nações, no que concerne ao transporte ferro
viário, é bastante desfavorável. Na verdade, 
a chamada oitava economia do mundo oci
dental tem realizado desperdício de recursos 
de forma inescrupulosa, pois, com ~ opçáu 
rodoviarista, tem ostentando elevados custos 
de frete e crescente consumo de combustível, 
além de estar prejudicando regiões com acen
tuada vocação desenvolvimentista. 

Na verdade, o Brasil apresenta, entre todas 
as nações do mundo, um dos mais elevados 
custos de transportes. Pode-se afirmar que, 
em decorrência da baixa utilização do sistema 
ferroviário, o Custo de transporte no Brasil 
é"12% maior que o canadense, o dobro do 
soviética e· do chinês, e 60% maior que o 
norte-americano. 

Tudo o_ que acabo de expor, nobres compa
nheiros, a conseqüência de uma série de erros 
históricos conietidos pelo Brasil. Enquanto 
em outros países as ferrovias tiveram signifi
-caáo -fUndamental no processo do seu desen
VOlvimento e integração, aqui, corttiariamen· 
te, as ligações erroviárias nunca foram usadas 
para agregar nosso espaço de dimensão conti
nental, embora sejam detentores de topogra· 
fia altamente adequada à ferrovia. 

É evidente que estamos pagando muito ca
ro por todos esses erros. Infelizmente, não 
me é possível, agora, porque é limitado o 
espaço de tempo de que disponho, dedicar· 
me à análise minuciosa de todas as conse· 
qüências de_sses erros. No ~ntanto, apenas 
para tanger ao fema, desejo.enumerar alguns 
outros malefícios causados ao País pela au· 
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sêricia, nele, de uma malha ferroviária razoá
vel. Eis alguns desses males: o elevado custo 
do frete; - consumo Continuadalnente cres
cente de combustível e a consequente e peri· 
gosa ·dependência em relação ao diesel, a que
da de competitividade da agricultura brasi
leira, causada pelas alto custo do transporte, 
e a manutenção de enormes vazios popula
cionais nas regiões cent,rais biasileiras. Em 
síntese, todos esses problemas são véi-d-cidei
ros elementos nutrientes desse monstro que 
se apoderou da economia brasileira: a ID.fla:. 
ção. 

A bem da verdade, porém, é conveniente 
esclarecer que se começa a observar, no Bra
sil, nos últimos anos, o renascimento das fer
rovias, encontrando-se várias delas em proje
to, em construção ou em operação recente. 
Cabe citar como exemplos: a Ferrovia do 
Aço, trecho Jeceaba (MG)--' Saudade (RJ), 
a Ferrovia Transnordestfua, a FerrOvia Nor
te-Sul, a Ferrovia Leste-Oeste e a·Ferroeste 
(Ferrovia da Produção), além do Trem Bata, 
para uansporte de passageiros no treCho Rio 
de Janeiro- São Paulo- Campinas. 

Senhor Presidente, Srs. SenidO!eS; se a si
tuação do transporte, no Brasil, é de precarie
dade, a do Nordeste é de aniquilamento. 

De acordo com a visão oficial, expressa 
no Programa de Desenvolvimento do Setor 
Tranportes-Prodest, 1990-93, "o subsisteaia 
ferroviário da região é deficitáriõ devido à 
baiXa densidade de tráfego. A via permanen
te está, em maior parte, em alto estado de 
degradação, com trechos somente trafegá veis 
em velocidade??reduzidas e com cUidados es
pecias.": 

Segundo, ainda, o Prodest, "os sistemas 
de sinalização e de telecomunicações da RFF· 
SA encontram-se em estado precário, neces
sitado de restauração e de melhor serviço da 
conservação." O rol dos problemas, porém, 
não se encerra aí. Há outros e graves proble· 
mas. A maioria dos pátios e terminais é inade· 
quada às necessidades de operação, carecen.: 
do, em conseqüência, de remodelação. Há, 
ainda, os problemas operacionais, como o 
aumento do ciclo dos trens, que ocorrem em 
face da troca de traçáo, em Virtude da existên
cia, na regiãõ, de admlnistraçôes ferroviárias 
distintas. 

Por tudo isso, o segmento rodoviárío terit 
elevada participação na movimentãção de
cargas no Nordeste (67%). Já _o setorferro
viário tem paiticipação pouco ·exp-resSíva na 
matriz regiõtiil de cargas; com índice -ss% 
inferior à media brasileira. -

Sr. Presidente, o Srs. Sen-ãdo!c!S: -dTailti 
do lamentável quadro do transporte ferro
viário do Nordeste, os que habitam aquela 
sofrida região, temos algumas reivindicações 
a fazer ao_ novo Governo, cuja palavra de 
ordem é modernização. 

Minha primeira reiVindicação é no se.i:J.tido 
de que se determinem providências imediatas 
para o início dos melhoramentos, recupera· 
ção e remodelação de toda a malha ferro
viária nordestina, a fim de que o transporte 
ferroviário se torne competitivo frente às de
mais modalidades existentes nã. região. -

A -seguitda feivíndicação dlz respeito à 
construção de novas ligações feirõViárias no 
Nordeste. 

Embora ciente de que a situação económi- · 
co-finailceira ·da BraSit"-caraCteriza-se por 
acentuada escassez de recursos, exatamente 
por isso temos que destinar os recursos pUbli
co prioritariamentç, açs projetes que tenham 
maiof ãlcance socÜll, conforme, aliás, o anun
ciado compromisso do atual Governo. 

Entre esses projetas, incluo o da Ferrovia 
Transnordestiita, ligação da maior iniportân
cia para a região Nordeste, pois irá integrar 
os "Estados nordestinos às demais regiões do 
País. 

Q iirip_ácto POSitíVO ·ao _empreendimento na 
região é_inquestionável. Sem dúvida, a Trans
nqr:destinat-~erá um elemento indutor de de
senvolvimento para toda sua área de influên
cia porquanto sua grande função será a de 
piOmOver o escoatnénto Q_a produção Norte/ 
Nordeste para U Centro-Sul, afém do escoa
mento, através dos portos de Recife/SUAPE, 
SalVâOor e Fortalez_~, d~ .Pt:<;~dução do oeste 
b_aiánO e do norte de Minas, que se destina 
à exportação, bem como promover o escoa· 
mente da produção dessas regiões no âmbito 
do mercado interno de todo o Nordeste. PoR 
de-se afirmar, ainda, que, sem a Transnor· 
destina, peirn.anece falho o transporte ferro:: 
viáríô- rio NOrdeste, já que sua malhaatual 
não- está físk:a e· espacialmente capacitada pa~ 
ra_ absorver o transporte nem da produção 
atual nem da que é proposta para o futuro. 

COmo se sabe, a malha ferroviária do Nor
deste é resultado da fusão de várias linhas 
isoladas, quase todas construídas no século 
passado. A direçáo predominante do fluxo 
dessas linhas era o leste, melhor dizento, os 
postos ali situados, airavés dos quais se ex
pQrtava matéria-prima e se importavam pro
dutos acabados. 

Atualmente, a predominância dos fluxos 
é nq sentido Sul-Norte, pooisa grande maio
ria dos centros produtores está situada na 
região Centro-Sul, e!i:tando os col_lsumidqres 
locaffzadOs no Norte e no Nordeste. Daí, en· 
tão, a inadequação da malha nordestina. 

-No futuro-, porém, essa realidade deverá 
modificar-se uma vez que, até o final do sécu
lo, com a implantação de projetas estrutu
rados no Nordeste, ocorrerá um equilíbrio 
na matriz produ"ção-const1ino- regional, com 
reflexos no sistema de transporte, o que ãlte
rará a tendência atual do fluxo, que opera 
no sentido Sul-Norte, para um fluxo intra-re
-gíonal. Devido a isso, é grande a importância 
estratégica daTransnordestina para a região, 
pois ela será relevante fator de integração 
dos Estados nordestinos, como antes afirma
do. 

Além disso, Sr. Presidente, Srs_. Senado· 
res,- ela promoverá sigriificativa redução no 
percurs-6 ferroviário Norte-Sul, Graças, ain
da, aos grandes projetes Brasil Central e Ca
rajás, implãntação da Transnordestina repre
sentará expressivo incremento na atual pro
dução de transporte ferroviário no _sentido 
Norte-Sul e diversa. 

Parte integrante do Corredor do São Fran· 
ciSCO, ã Tránsnordestina objetiva a ínú!gia
ção modal ferro-hidroviáriO através do com
plexo portuário Petrolina (PE) -; Jr.iazeiro 
{BA} complementando o corredor de expor
tação do Nordeste nos portos de Recife, Sal
vador e Fortaleza, além de objetiVa-r a infe
gração do Sistema Ferroviário -d9 Nordeste 
pelo inteiior, - - - -

Na verdade, a prop-osta da Ferrovia Trans
nordestina visa a corilpfeinentaçãO -da malha 
atual, não sendo mujto longos dos tre~os 
a serem construídos, recuperados ou moder
nizados. 

O projeto da ferrovia prevê a construção 
dos trechos Petrolina (PE)- Salgueiro (CE) 
- Ingazeiras _(CE), com 342 km; Crateús_ 
(CE)=Piquet Carneiro (CE), com 178 krii;
a recuperação do trecho Iaçu (BA)_- Senhor 
do Bonfim (BA), com 339 km; e a moder· 
nização doS corredores para Recife (PE), Sal· 
vador (BA), Fortaleza (CE), Teresina (PI) 
e São Luís (MA), 

Levando-se- em conta que o trecho ferro
viário a ao qual estou me referindo interliga, 
com os portos de Itaqui (MA), Mucuripe 
(CE), Recife/SUAPE (PE) e Salvador (BA), 
as duas Superintendências Regionais do Nor
deste da RFFSA, â hidrovia do rio SãO Fran· 
cisco e toda a malha rodoviária pavimentada 
da região, pode-se definir a área de influência 
da Transnordestina como sendo as regiões 
de mercado do Norte, Nordeste; Sudeste e 
Centro-Oeste. -

Mais diretamente, porém, sua área de in
fluência abrange a totalidade do Estado de 
Pernambuco, o oeste e o sertão da Bahia, 
o sertão paraibano, a província salineira de 
Mossoró, no Rio Grande do Norte, e o cen
tro-sul do Ceará. 

Pode-se, ainda, situar em sua área de in
fluência o pólo industrial de São Luís (MA), 
com todas as potencialidades do Projeto 
Grande Carajás, bem como a região central 
do Piauí. 
· A Transnordestina irá, por certo, benefi

ciar a região do Vale do São Francisco, espe
cialmente o oeste baiano, permitindo o escoa
mento da soja aí produzida. 

O oeste baiano compreende uma área equi
valente a 214.627 Km2 , que corresponde a 
cerca de 38% do território do Estado. Lá, 
vivem aproximadamente 1.000.000 de pes
soas, que se dedicam, predominantemente, 
às atividades agropecuárias e extr_ativas: Lá 
estão, também, 6% dos cerrados brasileiros, 
nurfflotal de 10,5% milhões de hectares. De 
ocupação recente, o oeste é a última frente 
de expansão das fronteiras econ'ómíc:fs da Ba

, hia. Região de alta potencialidade económi· 
ca, para lá estão convergindo fortes fluxoS 
migratórios. 

Como se depreende de todo o exposto, 
a Transnordestina é de fundamental impor
tância: paia o Nordeste. Principalmente quan
do a associamos às potencialidades de sua 
área de influência e aos programas regionais 
que ali se prevêem implantar. 

Referindo-me a programas regionais; de 
plano, tenho que me ater aos projetas públi· 
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cos e privados de irrigação, previstos sobre-
tudo para o vale do São Francisco. -

Na área de influência ~a Ferrovia, as pes
quisas já desenvolvidas concluem pela viabili
dade concreta de atividades produtivas de 
inestimável valor para a economia nacional 
que incluem desde produtos destinados ao 
mercado interno até os de exportaç~o, sejã 
insumos industriais, seja géneros da alimen
tação básica da população, como soja. trigo, 
algodão, feijãÕ, milho, mandioca, arroz, sor
.go e hortifrutigranjeiros, a1ém da pecuária. 

De acordo com estudo do Planvasf- Pla
no Diretor para o Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco, há, na região, cerca de 
10,3 milhões_ de hectares de terras para irriga
ção, dependendo é claro- das possibilidades 
dos recursos hídricos. De acordo, porém com 
levantamento preliminar realizado pelo Plan~ 
vasf, até o ano 2000, 512.000ha cfev:erão estar 
incorporados às áreas irrigadas. Consideran
do~se, então, todos os projetas de irrigação, 
haverá, até o final do século,_ um acréscimo 
na produção regional de 9,8 milhões de tone
ladas, sendo 2,3 milhões de. toneladas de 
grãos, 241 mil toneladas de algodão, 2,4 mi
lhões de toneladas de tomate industrial e 3,8 
milhões de toneladas de produtos hortifruti
granjeiros. 

No que diz respeito à estimativa de deman
da futura por transporte ferroviário na área 
de influência da Transnordestina, estudos 
realizados pelo extinto Ministério dos Trans
portes concluíram que, no período de 1990 
a 2010, a demanda potencial crescerá de 2, 
9 milhões de toneladas para 8,8 milhões, in
cluindo entre os produtos a serem transpor
tados os siderúrgicos, açúcar, adubos, álcool, 
alumínio/alumina, cimento, concentrado de 
cobre, derivados de petróleo, farelo de soja, 
gesso, grãos, minério de ferro e sl:l.l. 

Apenas no trecho Pet.rolina-5algueiro-
Iqgazeiras, que constitui a primeira etapa 'aa 
Transnordestina, os estudos feitos indicam 
a demanda por transporte ferroviário de 2,2 
milhões de toneladas, em 1990, e de 7,8 mi-
lhões de toneladas, em 2010. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os dados 
expostos evidenciam a importância da Ferro
via Transnordestina para o Nordeste. E mais 
do que sua·importância, destacam a urgê-ncia 
de sua construção. 

É por isso que defendo, com veemência, 
que o Plano de Transportes do novo Governo 
deva conferir-lhe a necessária prioridade e 
assegurar-lhe os 360 milhões de dólares, esti~ 
mados como iÍtdispensáveis para a implemen
tação do projeto, cuja conclusão foi prevista 
para 1994, segundo estudos realizados no Go
verno anterior. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, expostas, 
em linhas gerais, a situação de precariedade 
da ferrovia brasileira e nordestina, e a urgen
te necessidade da construção da Ferrovia 
Transnordestina, detenho~me, agora, -ainda 
que rapidamente, a tríltar da situação da ago~ 
nizante ferrovia baiana. 

A malha ferroviária de meu Estado não 
possui mais que 1.852Km, e é, toda ela: ge
renciada pela SR~7- Salvador, da Rede Fer-

roviária Federal S.A. Além da Bahia, a ma
lha alc'!nça o Estado de Sergipe e parte de 
Minas Gerais. É composta pela Linha Norte, 
que une Salvador e Propriá, pela Linha do 
Centio, -que liga Juazeiro a São Francisco, 
e pela Linha Sul que interliga Mapeie e Mon-
te Azul. _ 

De fato, a ferroVIa baian:Ústá agoÍlizando. 
A Linha Norte e_ncontra-se com sua via per
manente em adiantado estágio de degrada
çã~, deyido, Principalmente, à grande inci~ 
dência de massapê e de mangues. _lá a Linha 
do Cen.tro, embora assentada em solo de boa 
capacidade de_s:uporte de_carga, estável e fa
vorável à drenagem, apresenta diversos pro
blemas relacionados sobretudo com a supe
restrutura, como grandes extensões em lastro 
de terra, trilhos desgastados e dormentação 
acentuadamente deteriorada; além disso, sua 
infrã.-estrutura" necessita de serviços de regu
larização de plataformas e drenagem. Situa
çã_o_ crítka, também, é a dae Linha Sul. Por 
ser a de maior fluxo de transporte, apresenta 
sua via permanente com graves problemas, 
tanto na infra-estrutura como na superestru
tura, o que tem contribuído para registrar 
elevados índices de acidentes. 

Os graves problemas que 'ilãfetam a Linha 
Sul nãci càusa!]l prejuízos apenas à economia 
baiana, mas sim a todo o Nordeste _e ao Sul/ 
Sudeste, vez que o trecho integra à unica 
ligação ferroviária entre aquelas regiões bra
sileiras. 

O segmento compreendido entre Mapeie 
e Salvador Pinto, com 123Km, situado na 
Linha Sul, é o mais problemático de todos 
os que se encontram sob a responsabilidade 
da SR-7 àRFFSA. Esse trecho tem-se consti
tuído em verdadeiro elemento restritiVo ofer
ta dftjransporte da região, tanto nos aspectos 
operlcionais como nos de manutenção da via. 

Implantado no século passado, em região 
que apresenta difíceis problemas de constru
ção, como os solos do tipo massapé e tauá, 
abundantes no Recóncavo baiano, o trecho 
a que me .refiro apresenta diversos limita
dores ao atendimento da creSGente demanda 
de cargas entre o Norte e o Sul do País·. 

O traçado obsoleto da via é um desses limi
tadores. Há, no trecho em pauta, curvas re
versas de até 100m de raio, que coexistem 
com rampas e contra-rampas acentuadas. É 
natural que um traçado _com tais caracterís
ticas -redunde em alta taxa de resistência à 
traÇão. _ 

Dificuldades oUtras advêm dos trechos de 
mass3.pê. Há ali, pesados e constantes aciden
tes de tráfego, devido à instabilidade do mas
sapê. Em apenas 60km do trecho (3% da 
malha da SR~7), concentram-s_e nada menos 
que 40% dos acidentes ocorridos em toda 
a Regional. Essas dificuldaqes estão associa
das à construção da ferrovia, pois, no século 
passado, desconhecia-se tecnologia adequa
da à construção de ferrov!as.em solos expan-
sivos. · 

Problemas sérios encontram-se, ainda, no 
canyon do rio Sauípe, onde a ferrovia corta 
trecho constituído de arenito em alto estado 
de ciecomposíç~o. muitas vezes com cortes 

de taludes negativos. Os principais acidentes 
nesse trecho são causados por escorregamen
tos que danificam a linha, implantada em 
meia encosta, a desagregação desses taludes 
provoca a queda de pesados blocos da rocha, 
que obstruem a linha e danificam Õs lne"ios 
de.c.ontenção. 

Outro obstáculo é a travessia do tauá. Tauá 
é um solo argiloso, com baixa estabilidade, 
em cujos trechos são freqüentes de desliza~ 
mentos de taludes e o rompimento de aterros, 
que cal!-sam a interrupção do tráf_eg_o ferroviá
rio. Devido à- (i-agilidade da infra-estrutura, 
em trechos onde há a presença de tauá, em 
épocas chuvosas, o tráfego já chegou a ficar 
interrompido por mais de cem dias em um 
ano. 

Há, ainda, os problemas relativos a ram
pas, algumas delas de até 3,8%._ Esta taxa, 
por si só, condena qualquer ferrovia moder
na, porque impõe alto risco ao tráfego e pro
voca a "quebra" da tração, obrigando à ma
nutenção de duas locomotivas no auxílio à 
subida e descida das rampas. 

Outros percalços existentes no trecho são 
a haste de manobra na cidade de Cachoeira, 
situada em rua estreita, e a ponte rodofer
roviária Dom_ P.edro II, que não permite o 
tráfego simultâneo de trens e de outros veícu~ 
I _os. 

Como se observa, são muitos e graves os 
problemas que afetam a Linha Sul da Bahia, 
principalmente no trecho Mapeie-Salvador 
Pinto. -- --

Todos esses problemas impõem sérios pre
juízos ao transporte ferroviário na Bahia, 
conforme no lo demonstram os dados que 
exporei a seguir. 

A capacidade teórica desse trecho é da or
dem de 1,6 milhão de toneladas úteis anuais 
(MTA). No entanto, em virtude das precárias 
condições da via permanente, essa capaci
dade tem-se mostrado~ na realidade, inferior 
a 0,9 MTA, valor muitíssimo inferior aos 4,5 
MTA previstos para o mesmo trecho no ano 
2000. 

Conseqüéncias danosas são impostas pelas 
mas ~ondiçóes da Linha Sul para a_economia 
baiana e brasileira. Em vista de a ferrovia 
ser incapaz de transportar· a demanda atual, 
vem~se acentuando, cada vez mais, a transfe
rência do transporte ferroviário para o sitema 
rodoviário, coto todos os ónus que essa trans
ferência acarreta, tais como o crescente aban~ 
dono da ferrovia, o aumento do consumo de 
combustível, a elevação do custo final do 
transporte e a consequente repasse desse cus~ 
to para o preço do produto que penaliza, 
em última instância, o con,.umidor final. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, só há uma 
maneira_ de evitar o malogro total do trans~ 
porte ferroviário em meu· Estado: é a aplica
ção de recursos na malha ferroviária da SR-7. 

A propósito, a Superintendéncia de Salva
dor concluiu recentemente a elaboração de 
um Plano Oiretor, que indica as partes da 
malha onde esses recursOs devam ser priorita
riamente apliq.dos. O objetivo principal des
se Plano é, acima de tudo, dotai a malha 
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ferroviária da SR-7 de condições de tráfego 
compatíveis com os níveiS de demanda previs
tos e reduzir, em cqnseqUência,·o número 
de sinistros hoje ali existentes. 

Para que não se frustre esse objetivo, faço 
apelo ao Exm~>. Ministro da Infra-Estrutura, 
Dr. Ozires Silva, para que, na revisão a que 
vem sendo submetido o orçamento do antigo 
Ministério dos Transportes, continue con
templada a malha ferroviária baiana. Além 
disso, faço apelo ao Ministério da Infra-Es
trutura para que mantenha no novo Plano 
de Transportes, conforme previsto no Proje
to da Transnordestina, a recuperação do tre
cho Juazeiro São Francisco e a cOnstrução 
do antigo trecho Senhor do Bonfim, ambos 
pertenceq.te~ à Linlia do Centro da Bahia. 
E mais ainda: faço apelo ao Sr. Ministro Ozi
res Silva para que determine o início imed).ato 
das obras da Variante do Paraguaçu (76 Km), 
cujo edital de concorrência foi lançado ainda· 
em 1989. 

Todos esses apeles, nobres companheiros, 
têm uma razão de ser. É o receio de que 
a política de privatização do atual Govemo 
seja iildiscriminadamente ado ta da e em todos 
os setores em todas as regiões do Brasil e 
venha, assim, atingir o transporte ferroviário 
J;Wrdestino. Meu receio não é, propriamente, 
de que o Governo venha a privatizar a ferro
via nordestina, sobretudo porque em seu es
tágio -atual, não representaria nenhum atra
tivo para a iniciativa privada. O que de fato 
temo é que, por não oferecer vantagens à 
privatização, por não ser "privatizável", dei
xe de receber os recursos de que tanto neces
sita: para recuperar-se e para modernizar-se. 

Em síntese, pretendo dizer que a recUpe
ração da ferrovia do Nordeste, por-encon
trar-se ela em região predominantemente 
subdesenvolvida, não pode prescindir da 
ação R_o Estado, diferentemente de algumas 
ferrovias das regiões Sudeste, Sul e Centro
Oeste, cujas concessões estão sendo feitas 
à iniciativa privada, ou que estão sendo co
mercializadas junto a empresários, que inves
tem no empreendimento e recebem fretes em 
troca. Aliás, sobre a questão da participação 
do Estado no transporte ferroviáiiOs desejo 
extemar minha concordância com a decla
ração dos ferroviários brasileiros que, em re
cente carta aberta ao Exm~. Sr. Ministro da 
·Infra-Estrutura, Dr. Ozires Silva, enfatiza
ram que "os sistemas ferroviários de todo 
o mundo, sem exceção, recebem apoio do 
Es.tado na fonpa de investimento, recursos 
para saneamento e re"italização e subvenções 
para despcl;as correntes". No caso brasileiro, 
justificam os autores da carta, "o setor ferro
viário desempenha atividades de caráter so
cial (passageiros), de apoio infra~estrutural 
(siderurgia, distribuição de combustível), de 
fomento regional (Nordeste e Centro Oeste), 
de fomento setorial (exportação) e de suporte 
estratégico~militar (fronteiras), compreen
dendo, assim, uma enorme gama de funções 
exorbitam da esfera estritamente comer

cial" 
A propósito do que acabo de expor, mais 

um.' vez recorro à autoridade de meu mestre 

Vasco Azevedo Neto, para reforçar todos es· 
ses pontos de vista. Segundo o autor de 
"Transportes_-:"":princípios de seleção". "têm 
a estrada de ferro caráter de monopólio, ao 
contrário do que acontece à rodovia e à hidra
via". No Nordeste, enfatizo, esse monopólio 
tem que ser estatal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aProximo
me do final deste pronunciamento. No entan
to, não poderia encerrar minha dissertação 
sem antes referir-me a oportuno editorial pu
blicado no jornal A Tarde , de Sal"ador, em 
24 de abril último, sob o título "Ferrovias 
para o Nordeste". _ 

O editorial foi, aliás, a iaSpiração que me 
fez debruçar, de maneira entusiástica, Sobre 
o tema que ora lhes apresento. 

-o editorial é oportuníssimo -porque, além 
de denunciar a desativação de quase toda a 
rede ferroviária nacional, ocorrida nos últi
mos 30 anos, enfatlza que, na Bahia, forina;' 
os transportes reduzidos à dependência ex..r
clusiva do caminho e do ônibus. Ele é oportu
nissímo, repito, porque coloca em evidência 
questões capitais, que ~be ao nosso Governo 
enfrentar. Entre essas questões, está da conti
nuação das obras da FeJ!Ovia Norte-Sul, e 
a -da feiTo via em geral, que, na visão do edito
rialista, "em função de questões estratégicas 
e políticas", nó poderá continuar sendo igno
rar pelo Governo, pois o Bi'ãsil é "um pais 
de dimensões continentais". Além desses 
pontos, o edito-rial põe em fiscussão outra 
serissimã .-questão: deve o Governo fazer op· 
ção pela ferrovia da soja, "cujo objetivo seria 
trazer as monumentais safras de grãos do 
Centro-Oeste para escoarem pelos pontos do 
OceaÍlo Atlântico", ou, antes, deva promo
ver a ligação rodoviária entré Cruzeiro do 
Sul (AC) e Pucãlcapa, no Peru, e o trecho 
Inampari-Assis Brasil, "que permitiria ao 
Brasil levar suas ~neladas de grãos para um 
ponto peruano no Oceano Pacífico" 1 para ex
portá-las para o Japão? 

Em suma, o editorial faz séria· cobrança 
ao- GOverno- quais são suas prioridades, no 
setor dos transportes ferroYiárioS? Seria, por 
exemplo, a Ferioeste, que liga· a fronteira 
do Paraguai coni a costa do Paraná, ou seria 
a reeúperação da malha nordestina: 

O editorial conclama, por fim a sociedade 
baiana para mobilizar-se buscando "transfor
mar a velha Leste Brasileiro num corredor 
para a exportàÇã<fâos grãos que a Bahia vem 
produzindo no Além-São Francisco". 

E conclui o editorial: 

_ "~vando-se em conta que um sistema 
ferioviário demanda anos para ser proje
tado e m,_ª-ÍS anos para ser executado, era 
hora de as forças vivas da sociedade baia
na, em tod~ os seus escalões, voltarem 
a pressionar· o governo federal, a fim 
de que o Nordeste e a Bahia não fiquem 
à margem de nenhUlll projeto nacional 
voltado para a construção e recuperação 
de ferrovias nesta região. Se razóes de 
natureza estratégica e geopolítica justifi
cam a execução de monumentais proje
tes ferroviários, aqui as razões de ordem 

sócio-econômico falam mais alto, e nos
so estado e nossa região não podem e 
não devem permaneCer fora dos trilhos". 

O editorial de A Tarde teve grande reper
cussão junto aos meios ferroviários. 

A Associação dos Engenheiros da Viação 
Férrea Federal Leste Brasileiro, através de 
seu presidente, Engenheir? Carlos Alberto 
Martins da Motta, pronunciou-se sobre ele, 
afirmando que: 

"Em unit_~tªºo.,como a.BahíQ, .. sem 
d6vida carente de ferrovias,· o Jornal ·A 
Tarde lança o seu apoio decisivo à cons· 
trução das mesmas, apoio este que ( ... ) 
deve ter a participação da comunidade 
baiana e nordestina, face ao caráter fun
damental que tal sistema de transporte 
desempenha em qualquer economia de
senvolvida''. 

Já o·superintendente da Rede Ferroviária 
.federal em Salvador, Dr. Neville C. Barbosa 
da Silva, em carta dirigida ao jJomal A Tarde 
, entre outros pontos, expressa e esperança 
de que o novo Governo haverá de dicidir-Se 
por política de investimentos que favoreça 
o desenvolvimento do transporte ferroviário 
no Nordeste e na Bahia. 

Louvando-me nas palavras do Dr. Nevil~e, 
exponho-as, a seguir, com a plena convicção 
de que, para concluir este pronunciamento, 
a propriedade dos juízos que elas exprimem 
e a melhor síntese de tudo o que, até agora, 
pretendi expor-lhes, nobres colegas: 

"Confiamos que O novo presidente da 
República haverá de adotar para a! fer
rovias do Nordeste uma política de inves
timento-s que não cOntraste com o àlnplo 
programa governamental de desenvolvi
mento da região, portanto, reconbeciM 
mente, o sistema ferroviário, coni sua 
típica capacidade de movimentação de 
grandes volumes com alto desempenho 
energético, não poderá ~er ignorado no 
contexto de tão extenso e ambicioso pro· 
jeto do soerguimento e integração dos 
estados da região à economia nac_içmal. 

,No caso especial; da Bahia, a nossa 
convicção é ainda mais fortlliecida pe:ra 
concreta realidade económica do nosso 
estado: o pólo petroquímica em pleno 

funcionamento e em fase de expansio, 
as crescentes safras de grãos do cerrado; 
ã produção mineril.l, as indústrias de ferM 
tilizantes e cimenteiras de Sergipe -to· 
das geradoras de cargas que demandam 
o modal ferroviário de transporte: Por 
outro lado, estudos diversos da demanda 
potencial de transporte levam a Superin
tendência RegiOnal Salvador (a antiga 
Leste Brasileiro) a situat-se em posição 
estratégica, tomando imprescindível in· 
vestimentos em suas linhas, na sua" tração 
e n.os seus veículos de cargas, a fun de 
que Possa cumprir o papel que lhe é des
tinado." 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Mui
(o bem!) 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES.-

Carlos Patrocínio- João Castelo- José 
Agripino - Mansueto de Lavor --Jutahy 
Magalhães- Ruy Bacelar- Afonso Arinos 
- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior -
Maurício Corréa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está finda a Hora do Expediente. 

Pp.ssa-se à 

ORDEM DO DIA 

Estão presentes na Casa21-Srs. Senadores. 
No plenário, entretanto, não há número 

sequer para a sustentação regimental da ses
são. 

Nestas condições; a Presidência irá decre
tar o fim dos trabalhos. ficando adiada para 
a próxima sessãO toda a matéria constante 
da pauta constituída do Projeto de Lei do 
Senado n~ 23/9.0, Mensagem n~ 182/89 e Pare
cer no 130/90, itens 1 a 3, respectivamente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria da próxima segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO OlA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Ne 23. DE 1990 

(Em regime de urgência, nos ~ermos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 23, de 1990, de autoria 
do Senador João Menezes, que compatibiliza 
os interesses dos trabalhadores com as neces
sidades das empresas em situação dificil (de
pendendo de parecer). 

-2-

MENSAGEM N' 182, DE 1989 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336,_c, do Regimento Interno) 

Mensagem n·• 182, de 1989 (n" 500/s-9, nã 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Piauí, 
em caráter excepcional, a emitir, _mediante 
registro no Banco Central do Brasil, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Piauí 
(LFr-Pl), destinadas a possibilitar a substi
tuição de 1.200.000 Obrigações do Tesouro 
daquele Estado (dependendo de parecer), 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N'· 50, DE 1990 
(Em regime de urgência, no:s termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado no 50, de 1990, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que estabelece . 

novas disPosições penais e processuais penais 
parrcos cnmesae seqüestro e extorsão me
diante seqüestro, e dá outras providências 
(dependendo de parecer). 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

- N' 23, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 

DiScussão, em turno únicO, do--Projeto de 
Resolução n~ 23, de 1990 (~presentado pela 
COthfS:sãO de ASsUntos Económicos como 
conclusão de seu Parecer n~· 198, de 1990), 
que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado 
Letras Financeiras do Tesouro cio Estado do 
Rio Grande do_ Sul (LTF-RS), cujos recursos, 
advindos de tal emissão, serão destinados ao 
giro de 107.862.370 (cento e sete milhÚes, 
oitocentas e sessenta e duas mil, trezentas 
e-setentá} Letr~s Finan~eiras daquele Estado. 

-5-

Discussão 1 em turno único, do Parecer n~' 
130;de 1990, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, concluindo pela resti
tuição <fú Poder Executivo da Mensagem n9 
n, de 198'7 (n" 97/87, na origem), encami
nhando ao·-senado Federal proposta de reas
sentamento de ex..;ocupante da Reserva Indí
gena Pimentel Barbosa, no Estado do Mato 
Grosso, atr8.vés de alienação de terras do do
mfnio da União, com área superior a 3.000 
hectares..-

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 55, de 1989 (n~ 4.968/85, 
na Casa de origem), que altera ~i?positivos 
da Lei n" 6.3S9, de 9 de dezembro de 1976, 
qUe fixa as referências de salários dos empre
gados do Grupo-Processamento de Dados, 
tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 30, de 
1990, da Comissão 
~de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrãda a sessão. 

(Levanta-se a sessão às li horas.) 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DO 
CÓDIGO DE MENORES 

3•JffiUNIÃO ORDINÃRIA. 
REALIZADA EM 

!7bE MAIO DE 1990 

Às dez horas do dia dezessete de maio de 
mil novecentos e noventa, na Sala de Reunião 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
Seilhores Senadores: Nabor Júnior, Presi
dente; Francisco Rollemberg, João Calmon, 
Alexandre Costa, António Luiz Maya: e Mei
ra Filho, reúne-se a Comissão Temporária 
do Código de Menores, incumbida de apre
ciar os Projetas de Lei do Senado n~· 255/89, 
que .. instituí o Código de Menores e dá outras 

' I 
\ 

providências", de autoria do Senador Nelson 
Carneiro; Projeto de Lei do Senado n~ 27918(}, 
que "altera os artigos 32 e 34 da Lei n6 6.697, 
de 10 de outubro de 1979, que institui o Códi
go de Menores, dando-lhe nova redação na 
conformidade da Constituição Federal em 
seu Capítulo VII, artigos 22"6, -g- 3", e 177, 
caput, de autoria do Senador Márcio Lacer
da; e o Projeto de Lei do Senado n9 193/89, 
que "dispõe sobre o estatuto da criança e 
do_ adolescente, e dá outras providências", 
de autoria do Senador Ronan Tito. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores; Wilson Martins, Mansue
to de Lavor, Lourival Baptista, José Ignácio 
Ferreira, Louremberg Nunes Rocha e Jarbas 
P~ssarinho. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente, Senador Nabor Júnior, 
dedara aberto os trabalhos, dispensando a 
Ieitufa da A ta da feunião anterior, que foi 
considerada aprovada. O Senhor Presidente 
comunica a seus pares que a presente reunião 
destina-se a apreciação e votação da Redação 
Fin"ãl do PLS n'·' 193/89, de autoria do Senhor 
Senador Ronan Tito. O Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Fran
cisco Rollemberg, relator, que apresenta a 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado 
n? 193/89, que "Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras provi
dências", colocado em discussão, não haven
do quem queira discutir é aprovado por una
nimidade. Não havendo quem queira fazer 
uso da palavra, antes de encerrar a presente 
reunião, o Senhor Presidente agradece o 
comparecimento de todos~ e determina a 
mini, Kleber Alcoforado Lacerda, Secretário 
da Comissão, seja lavrada a presente Ata, 
a qual !ida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente.- Senador Nabor Jónio!-. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS 

!O• REUNIÃO. REALIZADA EM 
6 DEJUNHO DE 1990 .. 

Às dez horas do dia seis de junho de mil 
novecentos e noveiita, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, 
sob a Pn::sidência do Senhor Senador Severo 
Gomes, com a presença dos Senhores Sena
dores: Jorge Bornhausen, Mansueto de La
vor, Matta Machado, Wilson Martins, Afon
so Sancho, José Fogaça, Dirceu Carneiro, 
Fernando Henrique, José Richa, Mário Co
vas, Maurício Corrêa, Leite Chaves, Márcio 
Lacerda, Jamil Haddad, Mauro Borges, Rai
mundo Lira, José Agripíno e Aluízio Bezer
ra, reúnewse a Comissão de Assuntos Econó
micos. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores: Ronaldo 
Aragão, Meira Filho, Mauro Benevides, 
João Calmon, Francisco Rollemberg, Ronan 
Tito, Od Sabóia, Edison Lobão, Odadr Soa
res, Marcondes Gadelha, Teotónio Vilela Fi
lho, Olavo Pires, Carlos De"Cai'li, Roberto 
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Campos e Moisés Abrão. b Senhor Presi
dente declara abertos os_ trabalhos, dispe!l
sando a leitura da Ata da reunião anterior. 
que é dada por aprovada. A seguir, o Senhor 
Presidente comunica que a presente reunião 
destina-se à exposição dos Senhores Ibrahim 
Eris, Presidente do Banco Central do Brasil 
e Antônio Kandir, Secretário Especi3fde Po
lítica Económica do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, sobrC-o.Pr~rama 
Económico do Governo Collor. Em seguidã.. 
o Senhor Presidente confere a palavra ao Se
nhor lbrahim Eris, para que teça suas consi
derações a respeito do tema. Finda a expo
sição do Senhor lbrahim Eris, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao _Senhor António 
Kandir, para que discorra sobre o assunto. 
Encerrada a exposição, o Senhor Presidente 
franqueia a palavra aos Senhores Senadores 
que desejem interPelar os Senhores lbrahim 
Eris e Antônio Kandir. Participam dos deba
tes, os Senhores Se:Uadores: Mansueto de La
vor, Fernando Henrique Cardoso, José Foga
ça, Jorge Borhausen, Afonso Sancho, Mário 
Covas e Jamil Hadda.d. Não havendo mais 
quem queira usar da pafãvra, O Senhor Presi
dente agradece a presença dos Senhores Ibra
him E ris e António Kandir, declarando cum· 
prida a finalidade da reunião. Nada mais ha
vendo a tratar, encerra-se a reunião às treze 
horas e trinta miinitoS, lavrando eu, Dfrceu 
Vieira Machado Filho, a presente Ata que, 
hda e aprovada, será assinada pdo Senhor 
Presidente. -Senador Severo Gomes, Presi
dente. 

Íntegra do Apanhamento Taquigráfico 

ANEXO A ATA DA 10' REUNIÃÓ 
DA COMISSÃíTI5rA.SSVNTOS 
ECON6MICOS, REALIZADA ~EM 6 
DE JUNHO DE 1990, AS DEZ HO· 
RAS, REFERENTE A EXPOSIÇÃO 
DOS SENHORES ---'1/JRAHIM ERIS, 
PRESIDENTE DO BANCO CEN· 
TRAL DO BRASIL E ANTONIO 
KAND/R, SECRETÁRIO ESPECIAL 
DE POLiTICA ECON6MICADO Mi· 
N/STÉR/0 DA ECONOMIA, FAZE;N· 
DA E PLANEJAMENTO, SOBRE O 
PROGRAMA ECON6MIC0 DO GO~ 
VERNO COLLOR, QUE SE PUBLI· 
CA DEVIDAMENTE AUTORIZADO 
PELO SENHOR PRESIDENTE SE· 
NADO R SEVERO GOMES. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Vamos dar infcio à reunião da Comissão de 
Assuntos Econômico's, -que obedece ao re
querimento dos Senadores José Fogaça e Rai
mundo Lira, pedindo a presença do Presi
dente do Banco Cential, Dr. Ibrahim Eris 
e do Seçretário Especial de Política- Econó
mica do Mínistêrio da Economia, Dr. Antô-
nio Kandir'. • 

Eu pediria ao Dr. Ibrahim E ris e ao Dr. 
António Kandir que tomassem assento à Me~ 
sa. (Pausa.) 

O requerimento dos Senadores José Foga
ça e Raimundo Lira, pedia que o Presidente . 

dõ Banco Central e- o Secretário Especial de 
Política Econômica,_do Ministério da Econo
mia fizessem uma exposição sobre o desen
volvimento do Plano Económico do Governo 
Collor. 

Então, posso a palavra ao Dr. lbrahim E ris 
e, em seguida, pa~sarei ao Dr. Antônio Kan
dir, após o que teremos oportunidade de en
trar na fase dos debates. 

Lembro aos Srs. Senadores que os depoen
tes têrii ~ uin compromissO de almoço coín a 
Secretária dó COmércio Anlericano, Karla 
Hills, e precisam sair daqui em torno de meio
dia e meia hora. 

Com a palavra o Presidente lbrahim. 

O SR. IBRAHIM ERIS -Srs. Senadores, 
Srs. Deputados, Sr'! e Srs., hoje, o Professor 
Kandit e eu tentaremos dar uma visão dos 
últimos dois meses e meio de implementação 
no Plano Brasil Novo. 

Vou me limitar, tanto quanto pos."i(vel, aos 
assuntos ligados ao Banco Central, para dei
xar o Professor Kandir expor outros aspectos 
do Plano. 

Durante estes 75 dias, o Banco Central in
troduziu várias modificações nos diversos 
mercados em que ele atua, em que ele fisca
liza, conforme deterniinado pelã. Lei nP 8.024 
e outras leis que compuseram o Plano Brasil 
Novo. As transformações introduzidas no sis
tema financeirõ nacional e na área externa 
foram profundas. 

Desde o primeiro dia do Plano, na área 
externa, passamos a praticar taxas flutuantes, 
em matéria de câmbio. O mercado de câmbio 
pass&u a -õpetar Com taxas· flutuantes, sem 
anúncio prévio de uma taxa de câmbio por 
parte do Banco Central. 

Essa prática, il.a verdade; faz parte de uma 
política maior de comércio exterior, que está 
sendo implementada progressivamente-. Essa 
política de comérciO exterior, significará uma 
abertura maior de economia e uma maior 
eficiência em -nosso pa-rque industrial. 

Várias medidas já foram tomadas na área 
de importações. progressivamente liberando 
as importações. Esta política de liberações 
das importações exigia, na verdade, que a 
taxa de câmbio flutuasse para que essa polí
tica de abertura não r~sultasse uma redução 
substancial de nossas reservas, e que as taxas 
de câmbio se ajustassem à nova ralidade de 
política de importações, tal que exportações 
reagissem, concomitantemente para prewr
varmos as nossas reservas. 

Dur~nte esses _75 dias de prática de taxa 
tlutuante de câmbio, os resultados foram ex
trcmamenúi favoráveis. Nesse período, no 
Banco Centrafacumulamos reservas interna
cionais, perto de 2 bilhões e meio de dólares, 
além de pagarmos algo em torno de 800 mi
lhões de dólares, d-e importações já efetuadas 
e os pagamentos atrasapos. Então, liqüida
mente poderemos dizer que algo acima de 
3 bilhões e 300 milhõel. de dólares foram efeti
vamenre comprados pelo Banco Central. 

A taxa que se encontrava algo abaixo de 
40 cruzeirosp_or dólar, no início do periodo, 
está hoje em toino de 55 e meio cruzeiros 

por dólar. Todas as operaçÕes com o cãnlbio, 
hoje, transitam neste mercado, inclusive 
transferências financeiras que não são efetua
das em dólares, transitam como se eles fos
sem efetivamente transferidos para fora. Al
guém que deve alguma coisa, por exemplo 
juros, vai ao mercado fecha o câmbio e este 
câmbio é entregue ao Banco Central, objeti

-vando dar maior transparência ao mercado 
e que a taxa refletisse a melhor maneira possí
vel às necesgjdades de câmbio do País. 

As desvalofiza-çoes que aconteceram neste 
período, na verdade, refletem as forças do 
mercado. Claro que o Banco Central atua 
no mercado no sentido de fonnar reservas 
e suavizar eventuais movimentos na taxa de 
câmbio. Mas a nossa participação no mercado 
vem_ progressiya:mente. dimil).uindo, ·ta( que 
nos últimos 15 dias estamos operando,_ na 
verdade, em quantias bastante marginais, 
comparadas com o volume total do ro~rcado. 

A implementação dsta sistemática permite 
que absorvamos, sem transtornos, a abertura 
que estamos fazendo na área de importações. 

Hoje, como mencionei em outras ocasiões, 
nossas reservas estão entre 7,5 e 8 bilhões 
de dólares. 

Na área monetário-financeira, também nós 
implementamos várias novidades nos merca
dos. Primeiro, adaptação do sistema bancá
rio. A Lei n~ 8.024 foi completa. Foi um proR 
cesso demorado, difícil tecnicamente e extre
mamente complexo, exigiu de parte dos ban
cos um esforço muito grande de adaptação 
de suas contas à nova realidade, praticamente 
todas as contas foram duplicadas, na medida 
em que hoje existem contas em cruzado e 
em cruzeiro, em todos os ativos financeiros; 
as reservas bancárias, hoje, são expressas em 
cruzados e um cruzeiros, todas as regras de 
trânsito de cruzeiros versus cruzados já foram 
implementadas; as reservas em cruzados que 
faltavam efetivamente foram cobertas pelos 
cruzeiros, os dados e informações que o Ban
co Central vem pedindo dos bancos, hoje, 
estão totalmente normalizados, os fluxos des
tes atos e este processo foi conseguido sem 
grandes traumas para o sistema financeiro 
nacional como um todo. Nós não temos, ho
je, grandes problemas em nenhuma institui
ção dentro do sistema financeiro nacional. 

Finalmente, eu destacaria as modificações 
que introduzimos na política monetária. Re
cen.temente, modificamos uma prática de 
muitos anos no relacionamento do Banco 
Central com bancos comerciais e mercado 
como um todo, em matéria de administração 
de titulas públicos e politica monetária como 
um todo. Eliminamos- a prática de o Banco 
Central zerar, automaticamente no final do 
dia, posiçôes descobertas das instituições fi
nanceiras. Hoje, efetivamente, as taxas de 
juros refletem a gjtuação de liquidez do mer
cado e a atuação do Banco Central, mais uma 
vez, está limitada a suavizar os movimentos 
br~scos de taxas ?e juros que podem, tempo
ranamente, surgir devido a uma Hiquidez ou 
a uma excessiva liquidez do mercado por um 
momento. 
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Mas uma característica destas modificações 
é que, na verdade, diminuímos bastante no 
mercado financeiro e no mercado de câmbio 
o processo de indexação. Hoje, o câmbio não 
reflete mais nem inflação passada e nem infla
ção futura; simplesmente reflete a necessi
dade de reservas do País, e taxas de juros 
também estão muito distantemente ligadas 
à inflação passada e à inflação futura, refle
tindo muito mais a necessidade de liquidez 
do sistema e necessidade de política mone
tária que é perseguida pelo. Banco Central. 

Obviamente, seja câmbio, sejam taxas de 
juros, sempre mantêm uma lígação .distante 
com a inflação esperada, mas certamente eles 
não servem mais como indexadores na econo
mia-. Taxa de overnlght e taxa de câmbio de 
forma utilizadas por anos, como indexadores 
na economia, não servem mais como indexa
dores. As flutuações nessas duas taxas são 
substanciais para eliminar tal prática. Isso, 
na verdade, faz também parte de uma política 
progressiva de_ desindexação da economia 
que o Professor Kandir, tenho certeza, vai 
deferir, 

No tocante à reforma administrativa, o 
Banco Centra! está estudando também as al
ternativas. considerando as peculiaridades da 
instituição. Estamos tentando nos enquadrar 
às exigências da reforma administrativa. Até 
o dia 18 o Banco Central fará a sua parte 
para adaptar seu quadro à nova realidade 
também. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENtE (Severo Gomes)-'
Concedo a palavra ao Dr. Antônio Kandir. 

O SR. ANTÓNIO KANDlR - Muito 
obrigado. Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. 
Deputados, demais presentes, em primeiro 
lugar, eu gostaria de manifestar a minha enor
me satisfação de ter a oportunidade de vir 
a esta Casa para ct.lmprir uma obrigaç~o fun
damental- a democracia, que é estabelecer 
um claro canal entre o Executivo e .o Legisla
tivo, e por esse intermédio, a sociedade, para 
que possamos esclarecer todas as dúvidas 
com relação à execução do plano econômico. 

Por essa razão mesmo, a exemplO do que 
fez o Presidente Ibrahim Eris, farei uma in
trodução mais curta possível para que possa
mos, de fato, a partir das questões, prestar 
todos os esclarecintentos necessários. 

O Presidente Ibrahim Eris deu todas as 
informações detalhadas sobre os aspectos 
económicos de execução da politica Brasil 
Novo, durante esses dois meses e meio, e 
quero;-então, feita já essa "observação dete
lhada pelo Presidente lbrahim Eris, me res
tringir a uma colocação mais geral, que diz 
respeito à concepção do plano e em que etapa 
nos encontramos e para qual etapa estamos 
caminhando. 

Como foi manifestado em diversas oportu
nidades, o programa económico tem, como 
objetivo fundamental, a resolução dos pro
blemas cruciais da sociedade brasileira no qu_e 
diz respeito à enorme desigualdade de renda, 
aos enormes ·problemas sociais, e_ ao riivel 
baixo-ae renda que existe, o nível de pobreza 

que existe _na sociedade brasileira é muito 
marcante. 

Não há a menor dúvida de que, para resol
ver esse problema - e essa é uma colocação 
riluito clara-, o País não tem outra alterna~ 
tiv~ que não a promoção de um crescimento 
importante, mas que esse crescimento seja 
feitO através de um processo de moderniza· 
ção da econotnia e dã sociedade brasileiras. 

O padrão de desenvolvimento existente 
após o período do Plano de Metas, ele se 
eXauriu claramente no final dos anos 70 e 
início dos_ano~ 80, por uma séríe de razões 
qu,ç:não cabe detalhar aqui, e nós só podere~ 
mos recuperar esse padrão de desenvolvi
mell!9· ou melhor, reintroduzir um novo pa· 
drão de des_envolvimento e por esse desenvol
vimento superar os graves problemas sociais 
que a sociedade brasileira enfrenta através, 
de fato, de um novo padrão que passa por 
uma modernização importante. 

Porém, a recuperação do cresciriiento com 
modernização" só será possível se, de_fato, 
aniquilarmos, de vez, com o processo infla
cioriário:lSso está muito claro e esse, de fato, 
é o objetivo instrumental n* 1 do Programa 
Brasil Novo. 

O objetivo é- eliminar a pobreza, eliminar 
as desigualdades sociais, mas para fazer isso 
precisamos do desenvolvimento com moder~ 
nização e o desenvolvimento com moderni
zação passa pela resolução do problema da 
i!Jflaçáo. Este é o problema no 1, n~ 2 e n~ 
3 do Governo: eliminar o problema da infla-
ção. -

Para fazer isso, o programa está estrutu· . 
rado em três etapas: a primeira foi a imple
mentação do choque que se consubstanciou 
em três conjuntos de medidas que foi anun
ciado: a política fiscal, e reforma monetária 
e uma política de rendas que seria transitória 
enquanto o programa não se consolidasse. 
Essa fase foi implementada. 

EStamos concluindo a segunda etapa. As 
observações do Presidente lbrahim Eris são 
justamente nessa direção, de mostrar como 
essa segunda etapa, ou seja, a de criação ,de 
condições para administração de políticas fis
cal e manetária, pode garantir o controle da 
inflação brasileira~ superada a ameaça hipe
rinflacionária, feita através da implementa
ção e utna descontinuidade, numa série de 
regimes no processo de formação de preços, 
que· foi pronunciado pelo plano; a segunda 
etapa foi e está sendo a de administração 
em condições já de uma inflação moderada. 
O País se encontra em uma situação de infla
ção moder:adl;l, ou seja, não se trata mais de 
uma situação pré-hiperinflacionária; trata-se 
de uma situação convencional de inflação mo
derada, onde - aí sim - os instrumentos 
de políüca monetárja e fiscal pa<:sam a ter 
efiCária. · · 

O objetivo da etapa nY 1~ foi recuperar a 
capacidade de fazer política económica, O 
Pais não tinha condições de fazer política eco
nómica. A_ desorganização que existia no 
País, em função tanto da fragilidade finan
ceira do setor público, como pela rápida pers-

pectiva inflacionária,- impediaffi o GoverD:o 
de ter qualquer tipo de instrumento de polí
tica económica. A partir daí, a partir da pri
meirã-etapa, ele recuperou os instrumentos 
de política económica, e são esses instrumen~ 
tos que vêm sendo operados em grande parte 
pelo Banc_o Central, de tal maneira a fazer 
com que essa inflação moderada se mantenha 
sob controle_._ 

Porém, temos isto muito claro: essa situa
ção só se sustenta caSo tenhamos êxito na 
terceira etapa desse processo, que é, exata
Inente, a e-tapa que já se iníCíóú, mas que, 
na verdade, sua implementação vem agora 
de forma mais importailte, que é um conjunto 
de iniciativas qUe vão permitir de fato a mo
dernização do País e, principalmente, o au
mento de produtívidade. 

Como colocainos aqui-no início, temos ab
soluta consciência, isso é um fato absoluta
mente notório à socie-dade, coloco isso muito 
claramente, de que existe uma tensão social 
latente, em função exatamente dos níveis de 
renda extremamente baixos do nível de salá
rio, que é absolutamente ínfimo -no caso 
do Brasil e que isso, em algum momento, 
precisa ser superado. Quer dizer, de alguma 
maneira, o progra.Ifiã tem que criar condições 
para recuperação do salário real. Porém, essa 
recuperação só será compatível com a estabi
lização inflacionária_ se se criarem condiç~es 
para o aumento da prodUtividade. Essa é a 
tarefa fundamental nessa etapa n~ 3, ou seja, 
essa estabilização que foi conseguida em um 
primeiro iriomen·to atrav~s de um chqque, 
e que está sendo mantida através de instru
mentos ccmyencio_nais de política monetária 
e fiscal, só se consolida caso a sociedade brasi
leira com o GoVerno tenham a competência 
e a coragem de enfrentar o conjunto de tare
fas cruciais para modernização do País, e af, 
por essa via, o aumento de produtividade e, 
por consegointe, a possibilidade de aumento 
real com estabilização na inflação. 

É nesse contexto que se insere o programa 
de privatização do Governo, a idéia de criar 
condições, regras claras e permanentes para 
a entrada do capital estrangeiro. 

A política de abertura comercial insere~se 
no contexto de aumentar .o grau de exposição 
da economia brasileira à concorrência inter
nacional. A livre negociação dos salários le
vada ao seu extremo, ou seja, colocando de 
frente os diversos fatores sociais numa nego~ 
ciaçáo, para fazer de fato uma negociação 
entre margem-lucro e salário real - e isso 
não ser repássado. Isso é uma etapa neces
sária na modernização da economia. 
_ A~ ~_mpresas até hoje, de maneira nenhu
ma, tinham a preocupação de aumento de 
produtividade, porque sabiam que poderiam 
repassar qualquer aumento de salários para 
os preços. O enfrenfamento dessa questão 
é absolutamente crucial nesse processo de 
modernização da. economia. Um conjunto de 
iniciativas pãra: desregulamentar a economia, 
criar condições mais fáceis para o desenvol· 
vimento de uma série de atividades, sem in
terferência do Estado ~egulamentar, é um dos 
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aspectos esseneíais nessa definição de linhas 
básicas para à ·modernização da economia.· 

A existência de um programa nacional de 
produtividade e quatidade é um aspecto abso
lutamente crucial _e que será desenvolvido lo
go agora no segundo semestre. E, finalmente, 
uma legislação que deixe muito claro quais 
são aqueles abusos com relação â existência, 
abusos económicos que invadam tanto os di
reitos mínimos do consumidor, como as re
gras mínimas da concorrência em um capita
lismo moderno, como este que precisamos 
construir. 

Esse conjunto de atividades, ou melhor, 
esse_ conjunto de versóes é absolutamente 
cruciais e o Governo está empenhado em de
finir, junto com a sociedade, um conjUnto 
de regras claras e permanente_s que permitam 
criar um horizonte objetivo, para que os di
versos fatores económicos possam tomar ini
ciativas que, de fato, permitam não só a reto
mada do crescimento, mas a retomada do 
crescimento com aumento de produtividade, 
de tal maneira - aí sim - a ter condições 
de aumentar o salário real, em um quadro 
de estabilizaçáo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
Com a palavra o Senador Mansueto de La
vor. 

O SR . .MANSUETO DE LAVOR - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Sr. Presidente do 
Banco Central, Sr. Assessor Económico, 
creio que, não fora o falecimento do emi
mente Senador e colega nosso, Luiz Viana 
Filho, esta Comissãó estaria com· o qUOium 
mais elevado. Conforme se diz: "Quanto me
nos somos, melhor passaremos". Entáo. o 
meu primeiro pedido à Mesa é que aquele 
tempo geralmente destinado a cada Senador, 
diante do número não elevado de participan
tes, seja elastecido, jJara que se possa, de 
uma maneira maís profunda, debater sobre 
a exposição do Sr. Presidente do Banco Cen
tral e do Sr. Secretário de Assuntos Econô
micos. 

Eu pediria apenas um pouco da sua condes
cendência, Sr. Presidente, para aprofundar 
mais um pouco no Plano. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Senador Mansueto de Lavor, acho que até 
teremos oportunidade de aprofundar bem as 
questões, respeitado sempre o limite de tem~ 
po que temos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - É 
isso o que vamos tentar fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes) -
V. Ex• continua com a palavra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. 
Presidente, as autoridades da área económica 
vêm fazendo uma série de declarações à im
prensa, que revela, com maior nitidez a cada 
dia, que o Plano Económico, óu_o ·PlanO Co
llor ou Plano Brasil Novo, que está sendo 
implantado, carece não apenas de base _con
ceitUai, dadas as divergências de conceitos 
enrre autoridades, entre_a Ministra Zélia Car-

do.So "de Mdio, o .Presidente rbrahim Eris e 
o Dr. António Kandir, mas também. está ca
recendo de bases estatísticaS, e'stá faltando 
estatística neste assunto. 

Sem dúvída alguma, ao que· nos parece, 
neste poilto concordamos inteiramente: o 
vóo alçado pelo piãno económico está sendo 
um "vóo cego"_- a aexpressão é do ex~Mi
nis~ro Mário Henrique Simonsen,- um vôo 
sem bússola. 

-0 primeiro aspecto 1rrip0rtante, que gosta
ríamos de pedir melhores esclarecimentos aos 
eminentes expositores, diz respeito à condu
ção da polí~ica monetária em si- mesma~ que 
é erigida como o pilar do Plano Collor, segun
do todas as declarç'ões de integrantes da área 
económica e do conjunto do Governo. 

Basicamente, as autoridades monetárias 
dizem que estão procurando controlar a liqui
dez da economia, e isto em um percentual 
de 14 ou 15% do PIB. Acham suficiente esse 
tõiftfole. Essa liquidez é definida, por essas 
mesmas autOfiQades, como sendo o quocien
te existente entre a quantidade nominal da 
moeda e o valor nominal do PIB; ou seja, 
é defiriida pela expressão moeda - PIB, a 
qual se tenta manter nos ditos 14%. 

Veja-se .a propósitO o que declarou ao jor
nal O EStado de S. Paulo, o Sr. Presidente 
lbrahim Eris, na sua edição do dia 25 de maio 
passado: "O Presidente do Banco Central, 
Ibrahim Eris, afirmou ontem que o volume 
de dinheiro na economia é atualmente corres
pondente a 50% dos recursos existentes no 
sistema antes do Plano Collor, isto é, que 
o dinheiro na economia atualmente corres
ponde a 50% dos recursos existentes antes 
do Plano Collor. Isso significa que de 19 de 
março de 18 de maio, o Governo permitiu 
que cerca de 54 bilhões de dólares, ou 14% 

-do PIB, estivessem em circulação na econo
mia. Segundo Ibrahim Eris, foi possível ao 
Banco Central resgastar os instrumentos para 
controlar o fluxo de moeda no País. O total 
de recursos hoje, na economia, é perfeita
mente administrável e adequado aos obje
tiVos do Plano Collor - garantiu Eris. Esta 
é a matéria. 

Essa afirmação, Sr. Presidente, feita com 
tanta segurança, realmente não resiste a al
guns ourroÇdados, é uma questão de respeito 
à definição de moeda, de meio circulante, 
que não 6 de .forma nenhuma pacífica entre 
as autoridade monetárias, segundo tem dado 
a entender. Se colocarmos frente a frente dois 
economistas de escolaS diferentes, todos sa
bem, não há uma conceituação exata de moe
da, e o Governo também vai por esse cami
nho. Basta ver essa nota de 25 de maio do 
Banco Central, onde se estabelece, numa ta
bela, 4 conceitos de moedas, um englobando 

-o outro; Ml, M2, M3 até o M4. Fica difícil 
entendermos essa jogada, essa linguagem. 
Acho mais fácil entender árabe ou turco do 
qUe entellder essa nota, desculpe--ine, é só 
uma brincadeira, do que entender isso que 
o Governo quer dizer: Ml, M2, M3 -e M4. 
Fica difícil jogar. Mas algumas conclusões po
demos tirar díSso af. 

. De:- acordo com O estudo realizã"do pelas 
autoridades monetárias, para respaldar a sua 
decisão de bloquear os depósitos de poupan
ça superiores a 50 mil, ficaria retido à ordem 
do Banco Central um total de 3,615 bilhões 
e disponíveis ã ordem do público um total 
de 1,485 bilhões de cruzeiros, na data-base 
de 31 de março próximo passado. Ora, infor
maçó~s reçentes, publicadas pelo próprio 
Banco Central, dão conta de que a primeira 
daquelas cifras atingiu apenas 2,858 bilhões 
de cruzeiros e a segunda 1,938 bilhões, o que 
configura diferenças substanciais, conside
rando que grande parte dos ati vos mo~etários 
financeiros, existentes na economia, é forma
da por papel-moeda em poder público e no 
caixa dos banCos comerciais, por títulOs fede
rai!! ou por cadernetas de poupança, que são 
ativos emitidos pelo próprio Goverilo. É pú
blico e notório ainda que essas autoridades 
não dispõem de informações recentes a res
peito da captação líquida das cadernetas de 
põUpança, isto é, a respeito da diferença dos 
últimos depósitos e as as últimas retiradas 
no sistema. É também do conhecimento geral 
que o Governo não está conseguindo estimu
lar o público a voltar a depositar seus recursos 
nas cadernetas de poupança com a mesma 
intensidade de antigamente. Ora, o saldo des
sas cadernetas de poupança entra na defini
çãO dos meios de pagamento, de meios circu
lantes ou de moeda, que as autoridades utili
zam na sua definição cje __ liquidez. 

É claro, pois, que 'se não podem controlar 
sequer os saldos existentes de forma rápida 
e segura, e nem prever as reações do público, 
qualquer controle do agregad<? monetário 
correspondente fica extremamente difícil de 
calcular, senão impossível; isto para não lem
brar as dificuldades que existem para a com
pilação estatística do PIB, uma vez por ano, 
pelo IBGE, quanto mais para a sua compi
lação trimestral, mensal ou quinzenal, como 
seria desejável para o controle da razão moe
da-PIB. 

Uina outra questão, Si-. Presidente, diz res
peito às relações de dependência que existem 
entre a política monetária e os valores nomi~ 
na! e real do PIB. A relação existente entre 
essaS variáveiS, nO pOntO de tempo e ao longo 
do tempo, depende não apenas de uma varie
dade inextrincável de- políticas governamen
tais, como também de um número incalcu
lável de decisões económicas tomadas a uivei 
de microeconomia pelos agentes económicos, 
as quais são absolutamente insuscetíveis de 
q~alquer monitoramento ou controle. 

A despeito dessas questões concernentes 
à definiçáo de! moeda, à falta de informações 
estatísticas confiáveis, à impossibil.idade. de 
se prever reações do público e suas influên
cias sobre o agregado monetário - como já 
citei na questão das cadernetas de poupança. 
---:- e da in;tpos_s~bi!idade teórica e prática de 
se controlar a razão moeda-PIB, a despeito 
de tudo isso, a absoluta faltà de controlt das 
autoridades.,. monetárias _a respeito do que 
vem oc_orrendo na área mo~tária pOde ser 
comprOvada de outra forma, bastante sim-
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pies. infensa· a Quafquer dúvii:lá- OU. pOsSibi
lidade de causar pol'êmica. 

Vejamos: informações preliminares indi
cam·<:rue o ·valor nominal do PIB, em ?1 de 
dezembro de 1989, era de 1,4 trilhão de cru
zeíros a preços, evidentemente, daquela da
ta-base. 

O IBGE alertOu, ri!Célltemente, pará. uma 
queda de cerca de 2,5% dô"-PJB-·rear no pri
meiro trimestre do corrente ano. Isso signi
fica,· que o crescimento nomih:at do PIB, de 
31 de dezembro do ano passado até agora, 
deu-se apenas e tão-somente por raz6es infla
cionárias, isto é, deU-se apenas e-m função 
das elevações do nível geral de preços, que 
atingiu 71,9 em janeiro, 11,78 em fevereiro, 
81,32 em marso e 11,3 por cento em abril 
-segundo() Indice Geral de Preços. 

Tais Cifras, resSalte--Se, apenas servem para 
indicar ordens de grandeza e não têm nenhum 
valor para a condtJção da pc_:t_l_í~ic&-irionetária. 
Isso significa que os dãdos acima levam à 
conclusão de que o PIB chegava a cerca de 
7 a 8 trilhões de cruzeiros, números estes 
que também serviriarri-para índiCar a ordem 
de grandeza do valor nominal do PIB, como 
foi no dia 31 de maiO passado. 

Essas cifras, então, apenas servem para in
dicar as ordens de grandeza e não têm ne
nhum valor para a condução da política mo
netária. Divididas por-uma t<~:xa de câmbio 
de 50 cruzeiros por dólar, elas também nos 
indicariam um PIB de cerca de 140 a 160 
bilhões de dólares, cifras essas que são gros
seiramente da mesma ordem de grandeza da
quelas que encontraríamos, se dividíssemos 
o valor nominal do PIB, em 31 de dezembro 
do ano passado, pelo valor ~a t~a decámbio 
ofiCiã] nã-m.esmã.-datã~-ã- qual era de 11,358 
cruzeiros poraólar. 

Observamos imediatamente que essa cifra 
de 140 a 160 bilhões de dólares é substan
cialmente inferior à cifra de 35.QblihõeSde 
dólares que vem sendo sistematicamente di
vulgada pelas principais autoridadeS econó
micas--....:. outros já falam em mais de 400 bi
lhões de dólares do PIB. 

Fica difícil, põáaniõ, raciocinar, Sr. Presi
dente: Afinal de contas, qual é o PIB? Cen~o 
e cinqüenta, 145, 385, 420, 450, 481:1 bilhões 
de dólares, qual é o PIB para se tirar o 
cálculo dos famosos 14% na questão da liqui
dez? 

Esqueçamos por um momento essas diver
gências e_ transportemos as nossa'> atenções 
para o relatório referente à evolução dos 
meios qe pagamento divulgado, como já dis
se, no dia ·s de maio pelo Banco Central. 
Esse relatório- vem acompanhado de uma ta
bela intitulada Meios de Paga~ento, que traz 
informações a respeito da evolução das quan
tidades nominais de moeda, os famosos M 1, 
M2, M3 e M4, a que já me referi, saldo das 
quantidades de títulos federais fora do Banco 
Central, dos depósitos de poupança, dos de
pósitos a prazo, do vOlume de recursos blo~ 
queados em cruzados novos ã ordem do Ban
co Central, etc. Tudo isso é o volume que 
r;hega ao M4, Moeda 4. 

A coluna 7 desta tabela - e os colegas 
talvez não tenham esse documento do Banco 
Central, é pena ...:.__ acompanha melhor o ra
ciocínio. A coluna 7 desta tabela exibe exata
mente o valor nominal da qualidade de moe
da no conceito elaborado pelas próprias auto
ridades financeiras (que chamam de M4). É 
o que vem sendo utilizado pelas autoridades 
monetárias como sendo o apropriado para 
o controle da política econômica. O Seu va-lor, 
em 30 de abril, atinge 2,827 bilhões de cruzei
ros, é exatamente aquela cifra que vem sendo 
mencionada pelas autoridades monetárias co
mo sendo equivalente a 14% do PIB. Ora, 
fazendo-se as cOntas, encontramos a cifra as
tronôinica-âe 2ú~Z trilhões de cruzeiros como 
sendo o valor do PIB em 30 de abril do cor
rente . .Para que não percamos contato com 
essa linha de raciocfnio,lembramos que mes
mo com a desconsideração da queda de cerca 
de_ 2,5% do PIB real, no primeiro trimestre 

·do corrente ano, o valor nominal do PIB em 
30de abril ou 31 de maio deveria ser, a grosso 
modo, cerca de 7 a 8 triJhões de .cruzeiros. 
Portanto, bem inferior a esses 20,2 trilhões 
que seria01 encontrados, _se adotássemos a 
cifra de 2~827 -bilhões de _cruzeiros como sen
do equivalente a 14% do PIB. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, como é 
que essas autoridades económicas podem ter 
qualquer tipo de pretensão de executar um 
controle monetário, quando não se mostram 
cuidadosas nem mesmo para executar essas 
-meras operações de multiplicação e de divi
são que acabamos de fazer ou que tentamos 
fazer? Preciso compreender isso, Sr. Presi
dente. Não estou compreendendo e creio que 
as pessoas que se debruçam sobre ess_es nú
meros também não estão compreendendo. 

O sR.-PRESIDENTE (SeverO Gomes)
Sen-adof Maltsue_to -de Lavor, eu pediria a 
V. Ex· que procurasse sint_~tizar à sua ques
tão, porque já temos um número muito gran
de de Senadores que estão frustrados na sua 
possibilidade de intervenção. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não 
vOu sere-goísta, vou resuniii". Queremos ex
plicações sobre essas contas·. QUal é, afinal 
de contas, o volume, o agregado monetário, 
diga-se o que se disser, do PIB? Se V. S'j 
estão calculando pelo M1 ou pelo M4? Afinal 
de _contas, o que significa 14% do PIB, que 
é o chamado controle da liquidez? 

Mas quero enc~_rrar, Sr. Presidente, obede
cendo rigorosamente ao seu apelo e à sua 
ord~m. Não poderia deixar de encerrar sem 
fazer uma referÇnchl ã questão -das privati
zações, que é a linha-mestra do Plano e gosta
ria de saber o que realmente vai representar 
-talvez a questão seja mais dirigida ao Dr. 
Antônio Kandir- o volume de recursos le
vantados pelo Governo com os chamados Tí
tulos de Privatização? O que vai representar, 
realmente, em termos de_ pagamento da dívi
da externa? 

Outra coiSa qUe- descobrinios; a questão 
da privatização não é para cOmbater a infla
ção, é para pagar a dívida externa e interna. 

O que vai representar? Se realmenté a dívida 
externa e interna ... O Sr. Presidente do Ban
co Central parece que diz que o Governo 
deve 170 bilhões de dólares, deve ter sido 
uma das suas últimas declarações, não se refe
riu ã dívida externa ou interna, 170 bilhões 
de dólares. se se sabe que a dívida das estatais 
chega, aproximadamente, a 64 bilhões de _dó
lares! Se _se considera o juro a 10% dessa 
dívida, isso vai dar, juntando a dívida inte_rna 
e a externa, um valor só referente aos juros 
dessa dívida das estatais, muito superior ao 
valor que se está vendendo e _colocando, ou 
se está estimando para a venda das estatais, 
sem considerar que o Governo não quer -
como disse o Ministro Ozires Silva- investir 
um centavo no saneamento _dessas estatais, 
para que elas não sejam Vendidas como SUca
tas - como é o caso da Companhia Side~ 
rúrgica Nacional-mas sejam vendidas como 
empresa<; importantes, rentáveis. Uma coisa 
é vender uma sucata para o ferr()-velho _ou 
para os espertos, outra coisa é ve:IDier-uma 
empresa como a Companhia Siderúrgica Na
cional. Mas se o Goverrio n-âo quer que ela 
se recupere no saneamento finariceifo, vai 
vender como sucata. 

A minha pergunta ao Presidente lbrahim 
Eris seria: o que, afinal de contas, é o PIB 
e o que, afinal de contas, é 14% do PIB, 
e o que, afinar de contas, representa em ter· 
mos de pagamento da dívida interna ou exter
na? E a pergunta ao Dr. Antônio Kandir: 
e a venda, a alienação das estatais? 

Obrigado, Sr. Pr-esidente. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Com a palavra o Presidente Ibrahim E ris. 

O SR. IBRAHIM ERIS- Ante a brinca
deira que o Seflador fez, sinto-me na Obriga
çãO de dirigir-me ã Mesa e perguntar se devo 
responder em turco ou em economês. (Ri
sos.) 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
É mais fácil em turco. (Risos.) 

O SR. IBRAHIM ERIS- É por isto que 
estou fazendo a perguriti:l. 
··Sen-ador, dada a profundidade das_pergun

tas de V. Ex•, eu poderia, praticamente_, es
crever um livro, respondendo as mesmas. 
Mas vou tentar ser sintético e esclarecer ai· 
guns pontos por V. Ex• levantados. 

Primeiramente, fez o Senador a observa
ção de que o Plano, não somente não tem 
bases conceituais, mas também não tem bases 
estatísticas. 

Sobre bases conceituais do plano, recente
mente foram levantadas várias dúvidas sobre 
se não estávamos confundindo estoque de 
moeda com fluxo de moeda. E se não tfnha
rilÕs adotado um plano que foi baseado em 
mera confusão. 

Polêmíca entre economistas é a coisa mais 
comum do mundo. Já fez V. Êx"- a observação 
segundo a qual, se tivermos dois economistas, 
Certamente sairiam duas idéias. Então, é nor
nial que enfrentemos, hoje, uma controvérsia 
sobre bases conceituais do plano. 
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Na verdade, muitas das críticas que recebe
mos sobre bases conceituais do plano, ou re
fletem uma pcsição quase ideológica dos críti
cos, ou refletem uma adeS:ªO qu'!5e sem quali
ficações, a uma cerra tinha de pensamento 
econômico. E julgo ~já tive oportunidade 
de dizer, nessa Casa, qu·e- não soU moneta
rista, nunca fui, e pa"ra um Presidente do Ban
co Central é uma coisa delicada dizer isto, 
mas meu nome foi aprovado pelo Senado, 
sabendo-se do fato. E críticas, ultimamente 
dirigidas ao plano, na base conceituai, defesa 

.que vou fazer e q·ue pode ser considerada 
até heresia, aos olhos de um monetarista pu
ro. 

Nunca confundimos estoque de moeda 
com fluxo de moeda. 

Na verdade, nossos críticos, sim, confun
diram a Lei nv 8.024 como instrumento de 
política monetária, o que nunca foi. A Lei 
nP 8.024 sírriplesmente é uma lei que viabiliza 

. a utilização de instrumentoS de política eco
"'nômica, de política monetária - e_ela não 

é tal instrumento. 
Política monetária, como já disse várias ve

zes, faz-se todos os dias, e leis são feita'> de 
vez em quando. 

Na verdade, nossos críticos não querem 
enxergar que as chamadas massas monetárias 
M4 tinham, no Brasil, antes dO Plano Collor, 
liqUidá que fazia dessa missa, como um to
do, quase moeda. 

A riqueza da sociedade é dividida, em con
dições normais, em diversos ativoscom diver
sos graus de líqüidez, entre imóveis, ações, 
papéis de renda fixa, de lon&O, médio e curto 
prazos, e assim por diante. E logo quando 
um cídadão acorda de manhã, olha as dispo
nibilidades dele e enxerga que tem diversos 
graus de liqüidez, e, logo, o que é disponível 
para ele naquele dia se _constitui somente em 
uma parcela pequena do total de riqueza que 
ele tem. Com a transformação de ati vos com 
menor liqüidez em ati vos com maior liqüidez, 
em geral, isso custa algo: tem cus_to de trans
formação ou custo de transação. O resultado 
disso é que a política monetária tradicional 
se dirige mai~ a segmento mais líquido desta 
riqueza, que é Ml, ou depósitos ã vista e 
moeda manual. Em alguns casos, dependen
do de características da economia, dependen
do de características de funcionamento dos 
mercados, poder-se"ia definir moeda com 
sentido mais abrangente ou menos-abrangen
te. 

Logo, é natural que o conceito de moeda 
seja ambíguo. Nunca defendemos a idéia de 
que ele seja um conceito bem definido, claro, 
preciso; por isso que a economia é uma ciên
cia difícil e cheia de coritrovérsias. Alguns 
até nem chamariam a economia de ciência. 

O que acontecia n~ Brasil antes do Plano 
Collor? Tínhamos uma massa muito grande 
-depois irei falar sobre o PIB. Por enquanto 
vou limitar-me a dizer que tínhamos uma par
cela muito grande de riqueza da sociedade 
que estava em ati vos extremamente líquidos. 
Já tínhamos perdido a noção de liqüidez nos 
ativos financeiros. ~a verdade, tudo era pra
ticamente e imediatamente disponível. 

_ 9 _ciQa~:hi.o _q_l!e -ªcardava pela manhã, no 
Brasil, olhava sua riqueza e descobria que 
uma parcela substancial era disponível para 
ele naquele dia, dependendo da sua vontade 
de gastar ou náo. 

Logo, os planos que tivemos ou foram der
rotadOs por explosões de demanda, lastreada 
nessa Iiqüidez por um acirramento de expec
tativas, como aconteceu no Plano Cruzado, 
ou o Governo achou necessário praticar taxas 
extremamente elevadas, praticamente taxas 
insus_tcntáveis, durante mais do que algumas 
semanas, para induzir a sociedade a não utili~ 
zar talliqüidez, a não convertê-la em deman
da por hens e servi~:"os, 

Normalmente, em outras economias, tais 
atos não sãO necessários, porque está embu
tida no sistema uma estabilidade que (az com 
que o--cidadão nunca cogite em uma transfor
mação imediata dos seus ativos em bens e 
sesviços; 

O que a Lei n~ 8.024 fez - e insisto que 
isso não é politica monetária - foi simples
mente alongar um pedaço desses ativos ou 
simular uma situação que, na verdade, preva
lece em outras economias. 

Este ato simplesmente permite-nos seguir 
uma poHtica monetária e uma política. fiscal 
como estão sendo praticados em economias 
em condições de normalidade. I:. nesse senti
do que disse que a Lei n9 8.024 viabiliza a 
política monetária, a política fiscal e não é 
um instrumento de política monetária em si. 

O ajUSte no estoque que houve não -ê por
-que achamos que política monetária se faz 
através de ajuste de estoque sem considerar 
o fluxo, porque não encaramos a Lei n~' 8.024 
como urn instrumento de política monetária. 
Ela simpleSmente diminui o grau de acesso 
a estes ativos financeiros, que eram altamente 
líquidos antes de 19 de março. 

Em relação a confuSão de es_toques t;: flu
xos, eu diria que nossos críticos estão nos 
atribuindo uma política que não estamos pra
ticando, ou melhor, uma linha de pensamen
to que não temos. Se tivéssemos, sim, a linha 
de pensamento deles, uma visão puramente 
monetarista da realidade, eu assinaria em
baixo de_ tudo o que eles disseram. Então, 
a _divergência é c!lnceitual. Não que o nosso 
plano não tenha uma base conceituai; ele 
tem, sim. e diverge de várias outras linhas 
de pensamento. O assunto é controvertido, 
sem dúvida, mas são argumentos no mínimo 
igualmente legítimos que podenl ser usados. 

Nós toillamos uma série de outras iriedidas 
para viabilizar o controle do fluxo de moeda. 
Apesar de não ser monetarista, não chego 
ao extremo de dizer que a variação no esto
que de moeda não tem nada a ver com os 
preços. Obviamente a política monetária tem 
o seu lugar, a política fiscal tem o seu lugar, 
e todas essas variáveis devem ser cuidadas 
igualmente. 

Em relação ao fluxo, identifiCamos como 
problema principal o déficit público e forarn 
tomadas medidas no sentido de eliminar o 
déficit público e gerar um superávit no ano 

de 1990, e, a partir daí, eliminar o déficit 
público nos anos posteriores. 

As medidas que foram tomadas viabiliza
ram totalmente os 2% de superávit do Tesou
ro Nacional, no ano de 1990. Tanto que, re
centemente, anunciamos uma programação 
monetária para o ano de 90 e para o 1 ~, trimes
tre de 91, que foi detalhada, apresentada e 
aprovada pelo Conselho Monetário Nacio· 
na!, que mostra a viabifidade das nossas me
tas. As nossas metas são de atingir - no 
fluxo - uma expansão de 9% em moeda 
no segundo semestre de 1990, ape~ªr_ de o 
fin3.f -do ano ser, sazOã.lmente, um período 
de alta expansão monetária. 

Isso foi viável porque acabamos com o défi
cit público. Então, os fluxos, que são proje
tados para a frente, sobre a expansão mone
tária, são também consistentes coi:n a concep
ção inicial do plano, que foi, temporariamen
te, tirar a liqüidez de um pedaço dos ativos 
financeiroS e, depois, cuidar do fluxo, de tal 
forma qUe a expansão monetária não ultra
passe limites que são consistentes com uma 
inflação baixa e declinante. 

Sobre a expansão monetária que aconteceu 
até agora- recuso-me até a_usar a expressão 
"expansão monetária", porque parcialmente 
confusões vêm daí também- vários números 
foram mencionados e realmente esses núme· 
ros dão manchetes de jornais muito bonitas: 
"Dobrou M4, ou triplicou'', ou "Taxa de 
crescimento foi de 1. 700%; não sei em que 
variável", assim por diante. São todos núme· 
ros rigorosamente corretos, só que se pegás
semos o dia 19 de março, às 12 horas e um 
minuto, e levantássemos o estoque de MI, 
M2, M3, M4, em cruzeiros, poderíamos che
gara números praticamente infinitos de ex
pansão da moeda no sistema, apesar de que 
em 19 de março, às 11 horas e 59 minutos, 
não existia um Crukeiro no sistema. Logo, 
estaiDos confundindo continuadamente re
monetização da economia com expansão mo
netária. 

V. Ex~' estariam hoje me criticando por 
ter feito a maior depressão do mundo, da 
história da humanidade, no Brasil, se tal re
monetização não tivesse ocorrido. Estão em
butidos na Lei n~' 8.024 mecanismos automá
ticOs- de remonetização da economia. 

Se V. Ex·s lembra-m, entre 19 e 30 de mar
ço, a grande grita neste País era a de que 
estávamos sufocando o País, por termos limi
tado a liqüidez a um nível muito baixo, q-úe 
erramos, e assim por diante, 

Hoje, estamos sendo acusados do oposto. 
Mas, realmente, nem um, nem outro é verda
de, porque a Lei n~ 8.024, que não é um 
instrumento de política monetária, ela sim
plesmente desmonetiz.ou a economia e remo
netizou a economia. 

Entre 19 e 30 de março, nós -a equipe 
económica - estávamos tentando explicar 
à sociedade que eStávamos enfrentando uma 
situaçáo transitória, que a !iqüidez existente 
na economia não era tão baixa, e que a distri· 
buição dessa liqüídez- era necessariamente 
anormal naquele momento e que, progressi
vamente, a situação melhoraria e voltaríamos 
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a uma situação de normalidade em matéria 
de liqüidez. A partir daí, executaríamos ~m~ 
política monetária apertada, porque o mo
mento exige tal política. 

O que nós observamos, ha verdade, no pe
ríodo de 60dias posteriores ao iriícid do pl~no 
- até mencionei esse prazo em várias en,re
vistas minhas- era um processo de remone_
tização da economia que, pratícamente, en
cerrou-se em 18 de maio, com o pagamento 
de impostos e unia redistribuição de liqüidcz 
no sistema. 

Essa fas_e_ de remonefizição, se atribuiriilOs 
a ela um afrouxamento do controle mone
tário, aí, sim, estaremos ã.t.ribuíndo a nóS uffia 
conceituação do Plano Collor que não é nos· 
sa. Quando falei com o Estado de S. Paulo, 
em 25 de maio, estava tentando tirar das dis
cussões esses números sobre o PIB. Na entrç
vista que foi dada num pedaço, pelo menos 
- discutimos a questilo de liqüidez com o 
repórter. Eu disse a ele - não lembro se 
saiu no jornal nesses termos, ou não- que 
era uma discussão estéril_.sobre. o PIB, Ml, 
M2, M3, M4 etc., porque dependia, basica
mente, de como definíamos o PIB. Disse a 
ele que tinha condições de lhe provar qual
quer número, entre dez e vinte _e dois por 
cento M4, como sendo dez a vinte e dois 
por cento do PIB, dependendo de diversas 
estimativas que pudéssemos utilizar. NãO é 
nem um pouco claro qual deles deve ser ado
tado. 

Isso não mostra, de novo, que não existe 
urna base estatística para o plano, porque 
nós criamos conceitos- M4 x PIB-:. discu
timos semanas e di! pois chegamos à conclusão 
que foi uma discussão, na verdade, que não 
tinha base$ conceituais precisas. E,_ agoia, 
atribuímos à equipe econômica Uina ~cOnclu
são. Várias vezes mencionamos o número so
bre o PIB, porque foi pedido. Então, tínha
mos que adotar uma definição de PIB, e em 
função disso, mencionar. 

Aliás, na entrevista do dia 25, não_ men
cionei o número 14 porque eu estava dando 
urna entrevista exatamente para provar que 
tal discussão não deve ser levada aos extre
mos que estava sendo levada. 

Suspeito que o repórter, corretamente, pe
gou os números que eu estava revelando a 
ele sobre M4, di-vidiu com o PIB que ele esta· 
va utilizando e chegou ao número 14, porque, 
se me lembro bem, ele não me atribuiu direta
mente este número; ele fez uma observação 
sobre o que eu disse_e_ depoiS uma observação 
dele._ Pode ter fiáido ambíguO.: mas isso é 
normal. 

OSR. MANSUETO DE LAVOR-Mas 
a Ministra admite este número. 

O .SR. IBRAHIM ERIS- Sim, a Ministra 
estava utilizando uma conceituaçãÕ de PIB 
e S. Ex• mencionou os 14% naquela data. 
Aliás, nenhum dos dados que V_._ Ex~ se refe· 
riu coincide com a data em que S. Ex~ mencio-
nou os 14%. -

Tenhq aqui, por exemplo, uma tãbela que 
foi desenvolvida Eelo nosso Departamento 
Ecor.ômícõ, Tuntõ cOm o -lBGE, que checa 

os números sobre o PIB como sendo algo 
em torno de 10% M4. Nem divulguei esses 
dados __,_ eram.nlllíto mais para utilização in
terna- porque sabia que iria criar uma con
trovérsia sem que eu tivesse nenhuma base 
para que eu pudesse dizer que este é o núme
ro -Ç~)!reto, e não aquele. 

Po!-:__que temàs essa confusão sobre o PIB? 
Tambéni tenho razões para isso, porque vive
mos em um país que há dez anos está vivendo 
em condições de anormalidade económica. 
Temos uina inflação che&andO a S:o%, 100% 
e no mês s-eguinte caindo a -1%, ou chegando 
a 30%_ e caindo para -3% e não há índice 
de preço; não há cálculo de PIB que agüente 
isso._ -

O dólar vem vindo com ajustes diários. 
De repente, dá um pulo porque houve UI!!~ 
máxi. Logo, o PIB em dólar cai. Qual o PIB 
qUe eu uso? De um dia antes, ou de um dia 
depois? Dependendo de qual usarmos, va
mos chegar ao número dez ou vinte. Isso não 
reflete Ul)1.8 confusão; reflete que estamos 
olhando as variáveis e não estamos qualifi
cando, suficientemente, esses números. Às 
vezes, frustro repórteres e a imprensa porque 
me alongo demais em qualificar as coisas e 
é óbvio que todo mundo gostaria que dissés
semos: sim, não. Mas nem sempre é viável 
fazer isso em economia. 

Por isso eu disse que talvez seja mais im
portante_ nos concentrarmos no que temos 
h_oje de _M.4 versus o que teríamos se nada 
fosse feito. Assim teríamos uma idéia do 
quanto de liqüidez no sistema foi reduzido. 
N soltei um número que é, aproximadamen
te, 50% àaquele que seria o que temos boje. 

Isso já é um parâmetro um pouco mais 
preciso, apenas um pouco mais. Porque, na 
verdade, quando digo o que seria estou fazen
do uma série de hipóteses sobre também o 
qoe seria. Então, alguém poderia chegar ao 
número, em vez de 50%, 53,8%. Perfeita
mente víãVel,-dependendo da hipótese em 
que ele fez, sobre o que seria. 

-Por que isso? 
Porque, na verdade, não existe um número 

mágico que pudéssemos dizer H que se fosse 
Ii:iadõ tal número as coisas funcionariam 
bem". Não existe t8J núinero. Se soubésse
mos tal número cruzaríamos os braços e todos_ 
poderíamos ir para casa, a inflação ficava bai
xinha, a economia crescia, e acabou. 

Por isso é que existe uma Diretoria do Ban
co Central que 24 horas por dia pensa sobre 
o que·está"-acoiltecendO na economia e, em 
funÇão- disso, reagindo._ V. Ex~ tem toda a 
razãõ. Não temos controle sobre a expec~ 
tativ_a da sociedade. Nenhum banco centra} 
ne!D governo tem. 

O nosso dever - somos chamados para 
isso -é tentar detectar as mudanças nas ex
pectativas da sociedade e reagir a isso, de 
modo que tais mudanças não resultem em 
uma inflação maior ou uma recessão, para 
compensar essas mudanças. 

A qUestão da caderneta, por exemplo. Em 
tõdõs os planos que foraro criados üvemos 
problemas com caderneta. Aliás, com ou sem 
plano, se houvesse u_ma brusca _queda na in-

hação sempre teríamos problema com cader
neta. Por uma razão simples. Querendo ou 
não, ainda um segmento substancial de nossa 
sociedade tem ilusão monetária. Vi vái-ias en~ 
trevistas nos jornais- o que é comlúri, todo 
mundo sabe- de um aposentado, por exem
plo, reclamando que antes ele vivia com a 
caderneta dele, porque ele tinha 100 na ca
derneta e rendia 80, e ele gastava esses 80, 
até sobrava dinheiro - afirmou ele. Hoje, 
esses mesmos 100 só rendem 5 e ele gasta 
mais do que 5. Logo, ele está prejudicado. 
Na verdade, o que acontece é que ele está 
gastando o próprio capital. Mas não há como 
convencer o cidadão que isso é verdade. Ele 
vai ter que se convencer com a experiência. 

Então, onde há ilusão mOnetária, onde há 
uma valorização de taxas de furos nominal 
sempre teremos esse tipo de problema. Todos 
os ativos que rendem taxas de juros nominal
fixo, ou taxas de juros real-fixo, nós teremos 
esse tipo de problema. 

E o que resolve este problema? É o tempo. 
É o tempo que resolve, é a experiência que 
resolve, talvez até algum trabalho na impren
sa resolva. Mas resolve parcialmente. 

Se V. Er• olharem as estatísticas. em todos 
os planos, como disse, observaráo que houve 
uma fuga da caderneta para outros atívos. 
Uma vez que hoje temos o 'Sistema fínanceiro 
trabalhando, em geral, em conglomerado, 
são bancos múltiplos, que têm suas caracte
rísticas, pelo menos. E não existem _mais cré
ditos imobiliários independetiÚ!S; nã verda
de, essa fuga da caderneta para outros ativos 
cria problema, sim. Mas hoje são muito me
nos dramáticas as conseqüências deles do que 
eram antes. Porque o sujeito sai da caderneta 
e vai para 'o fundo de curto prazo. O que, 
na verdade, fica dentro ainda do sistema fi
nanceiro nacionaL E logo há o aspecto cu~to. 
Diminuíram rentabilidades dos bancos? Sem 
dúvida. Porque o custo da caderneta, em ge
ral, "é menor do que outros instrumentos. 
Mas, em qualquer hipótese, enfrentamos 
uma situação de liqüidez do Sistema Finan
ceiro Nacional. 

E os últimos dados que temos, Senador, 
iildicam uma certa estabilização de saldos de 
caderneta.. 

V. Er tem razão. NossOs dados sobre ca~ 
derneta, em geral, chegam às nossas mãos 
com certa defasagem. Mas, infelizmente, co~ 
Jeta de dados leva um tempo. Mas fazemos 
amostras continuamente para diminuir essa 
defasagem. E os ;Htimos dados, baseados em 
instituições maiores, indicam uma certa esta
bilização dos saldos de cadernetas. 

Sobre a definição de Ml, MZ, M3, M4, 
vou encerrar, dizendo o seguinte. Estamos 
publicando Ml._M2, M3, M4 para poder dar· 
maiores informações à sociedade. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Mas 
o cálculo dos 14% do controle da liqüidez 
é sobre o MI ou sobre o M4? 

O SR. lllRA.HJM ERJS- M4. Ou, pelo 
menos, quando a Ministra mencionou 14% 
S. Ex• estava se referindo â M4. Então, esses 
14% de O Estado de S. Paulo - como eu 
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disse - eu não mencionei, porque eu não 
sei. Teria que perguntar ao repórter. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- En
tão, vamos ter uni- PIB de 20,2 trilhões de 
cruzeiros? Por esse cálculo, sim, 14% faria 
uma conta ... 

O SR. l,BRAHIM E RIS- Em função das 
observações de V. Ex• Eu até tenho vergonha 
de mencionar, mas é verdade .. Eu tenho, 
aqui, uma estimativa do PIB. no final de 
maio, da ordem de 27 trilhões de cruzeiros, 
que é - foi feito junto com o rEGE e o 
IBGE, nos diz que, na verdade, é um cálculo 
que, provavelmente, serâ a estimativa dele, 
aos preços do mês de maio. 

Eu não quero entrar aqui numa polêmica 
sobre o que deve ser o PIB, 140 bilhões de 
dólares ou 480 bilhões de dólares ou 27 tri· 
lhões, porque não sou um especialista no as
suijto de como deve ser elaborado o PIB, 
mas posso dizer que o nosso Departamento 
Econômko, junto com o !BGE, chega a 27 
trilhões de cruzeiros o PIB, no mês de maio, 
aos preços de maio. O que é uma coisa espan
tosa - eu diria -, em face dos dados que 
V. Ex• se referiu. 

Concordo, mas a idéia desenvolvida com 
uma metodologia rigorosamente aceitável e 
o que o IBGE vem praticando. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu 
queria perguntar que tabela é essa a qu.c V. 
s~ se refere, a do dia 25, onde aparece um 
PIB normal e um PIB valorizado. O que signi-
fica isso? 1 

O SR. IBRAHIM ERIS- Valorizado aos 
preços de maio. 

O SR. MANSUETODE LAVOR-Aos 
preços de maio? 

O SR. IBRAHlM ERIS -Exatamente. 

O SR_MANSUETO DE LAVOR- Quer 
dizer, então, só para resumir a questão, por
que, na realidade, não está havêndo resposta 
à minha colocação. A minha colocação foi 
que os cálculos do Governo são em números 
que variam, por exemplo, de 7 trilhões de 
cruzeiros, que são os cálculos - inclusive 
do IBGE, para o PIB -, até 27 trilhões, 
que é o último cálculo que V. s~ dá. Como 
podemos acertar um cálculo, uma variável 
com tanta elasticidade? O que dá a impressão 
- e, agora, fico com muito medo mesmo 
-,a questão é de fazer medo, pois o Governo 
confessa que não tem controle, mas não é 
só das reações do público, sobre o que vão 
reagir, mas o controle dos números. Não há 
controle dos números. Como se pode, então, 
acertar des.sa maneira? 

O SR. IBRAHlM ERIS - Senador, eu 
garanto a V. Ex" 

O SR. MANSUETO DELAVOR-Tudo 
tem uma margem de erro, mas uma margem 
pequena. Aí, são três vezes. a mais. Varia 
de 7 a 27. Como é possível fazer isso? Creio 
que foi sobre isso que o ex-Ministro Mário 
Henrique Slmonsen falou. Disse que é um 
"vóo sem bússola e sem altímetro''. 

O SR. IBRAHIM ERIS -Senador, pri
meiro, eu garanto a V. Ex• que a inflação 
não será nem um pontinho amais ou a menos, 
se n4:s decidirffios aqui que o..,PIB é 7 ou 
27. Não depende do que se trata, com que 
finalidade nós estamos discutindo essas esta
tísticas? Por isso é que estou colocando, em 
te-rmos, o que a liqüidez seria, o que é, o 
que era e o que é hoje? Mas isso refere~se 
à M4, que são nUmeras precisos_ que estão 
aqui. Nós estamos acompanhando diaria
mente e temos diariamente. E quando o Pro
fessor Mário Henrique Simonsen se referiu, 
ele estava se referindo ao primeiro estágio 
do plano que, rigorosamente, era correta a 
sua obst!rvação. Na medida em que nós so
mos obrigados a desenvolver um plano fora 
do Governo, em_condições de sigilo absoluto 
-e nós entramos no Governo e estávamos, 
na verdade, regulamentando ao mesmo tem
po em que estávamos fazendo- porque os 
bancos não tinham condições mínimas de nos 
fornecer dados naquelas primeiras semanas. 
V. EX" se lembra com que condições precárias 
os bancos estavam trabalhando. Hoje, temos 
todos os dados monetários normalizados, dia
riamente estamos observando. 

V. Ex• está discutindo se o PIB deve ser 
7 ou 27. É rigosamente irrelevante, para a 
política monetária, política fiscal, política 
cambial e etc., para o Banco Central, se o 
PIB é 7 ou 27. Podemosetemamente.discutir. 
Por exemplo, se V. Ex• chega a um púm~o 
de 22% ou -26%, o que for, M4/PIB hoje, 
nesse caso, eu pteviria que provavelmente 
V. Ex• vai chegar ao mesmo cálculo, no dia 
19 de março,.em torno de 40% do PIB como 
sendo M4. Num caso por exemplo de 40 a 
20. Num outro caso, alguém pode dizer que 
foi reduzido de 28 para 14%. Mas esse núme~ 
ro, rigorosamente, é irrelevame, por exem
plo, de 40 a 20 ou de 28 a 14. 

O importante é que nós temos hoje uma 
situação de liqüideznaeconom.iaque permite 
controlar a situação com instrumentos tradi
.cionais ou não é isso que está em discussão. 

Agora. _sobre Ml!M4, nós ainda continua
mos olhando as duas variáveis, simultanea
mente, porque achamos que Ml tem :rele~ 
vància por razões tradicionalmente defendi
das por economistas monetaristas, mas M14 
também tem uma relevância na economia 
brasileira, ainda na medida em que ele man
tém um grau de liqüidez (componentes de 
M4), que dá a ele características de quase 
mOeda. Não estão mais tão perto de moeda 
quanto eram por causa de modificações que 
fizemos na condução da nossa política mone
tária, mas ainda mantêm essas características. 

Logo, é nossa obrigação acompanhar essas 
duas variáveis simultaneamente e tentar con
trolar as duas. De intermediários temos M2 
e M3 que refletem diversos graus de liqüidez 
e somente isso. Não é uma confusão de con
ceitos, de estatísticas etc. Submeter o público 
a uma rriUJtipTÍcidade de estatísticas, aos meus 
olhos, é um serviço e não_ uma consusão, 
aliás, conceitos bem estabt::lecidos, seja no 
Brasil, seja mundialmente os de Ml, M2, M3 

e M4. E nós estamos-seguindo definições tra
dicionais. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Com a palavra o Dr. AntÓnio Kandir. 

O SR. ANTÓNIO KAND1R- Acho só 
importante, a bem do esclarecimento, enfa
tizar esse último ponto que o Prt:!sidente E ris 
colocou. O Senador Mansueto de Lavor fez 
uma observação no início, sei que com a 
maior das boas intenções, mas S. Ex• sugeriu 
que o Governo estaria inventando conceitos 
diferentes de moed?: Ml, M2, M3, M4 ... mas 
como o objetivo aqui é deixar absolutamente 
claras todas as questões, penso que é preciso 
registrar bem isto, quer dizer, o Governo não 
está inventando conceitos de Ml, M2, M3, 
M4. São conceitos estabelecidos internacio
nalmente, aliás, internacionalmente existem 
até M7 e M8, ou seja, isso é absolutamente 
consensual, estabelecido, e faz parte das obri
gações do Governo tentar deixar a público 
e fornecer o maior riúmero de informações 
sobre esses conceitos, exatamente por essa 
questão que o Presidente do Banco Central. 
acabou de colocar. 

Enquanto esses conceitos revelam a capaci
dade de gasto de alguma forma, ou seja, a 
capacidade de liqüidez. ainda que em graus 
diferentes, da sociedade, do ponto de vista 
da avaliação da política monetária, é funda
mental divulgar. Porém, acho que se precisa 
deixar muito claro q_u~ não são concei~os in
ventadOs por este GÕ-vemo, são conceitos ab
solutamente estabelecidos em todas as econo
inias; é um consenso, é uma definiçãO ibsolu
tamente clara e indiscutível. 

Esse é o primeiro ponto que é importante 
precisar. 

Vossa Execelênci<;t me fez duas perguntas 
especificamente. A primeira, qual seria o ob
jetivo da privatização e quanto á Governo 
pretende arrecadar. Eu vou ser bastante sin
tético em função da necessidade de nós discu
tirmos certamente outras questões que vão 
ser colocadas. 

Em primeiro lugar, com relação à privati
zação, a colocação de V. Ex• é se a privati
zação está associada ao combate à inflação 
ou qual é o objetivo da privatização. Lato 
sensu, ela está associada à privatização, mas 
ela não se restringe à questão do déficit públi
co. Em que sentido nós estamos querendo 
colocar isso? Na minha colocação inicial, nós 
~ementamos que o plano econômico do Go
verno estabelece o objetivo da estabilização 
em três etapa!'.: 

A primeira etapa é a de implantação do 
plano; uma segunda é a de administração 
através dos mecanismos convencionais e uma 
terceira etapa corresponde a um aprofunda
mento das reformas estruturais da economia 
de tal maneira a obter uma modernização 
e o aumento de produtividade. 

A privatização, do nosso ponto de vista, 
representa, no curto prazo; uma possibilida
de de realizar uma superação do entrave fi~ 
nanceiro do Governo, não através de uma 
forma convencional. O processo de privati
zação, como é sabido em qualquer experiên-
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cia. demora para gerar os recursos necessá
rios para o saneamento financeiro do Go
verno. 

O GovernO Tei uma oPção de um instru
mento novo que foi a criação do certificado 
de privatização. Esse certifícado de privati
zaçã-o tem uma dupla vantagem. Em primeiro 
lugar, ele antecipa as receitas do processo 
de privatizaÇão. E, nesse sentido, atinge o· 
objetivo de curto prazo na medida em que 
representa uma receita importante para a su
peração do déficit do GovernO. 

Ao mesmo tempo em que o certificado de 
privatizaçãO representa uma antecipação de 
receitas- que, nos processos convencionàis 
de privatização, não ocorre-, o certificado 
de privatização, pela sua própria caracterís
tica, impõe ao Governo a necessidade de efe
tivamente realizar esse processo de privati
zação. 

Num certo sentido, é uma camisa-de-força 
no bom sentido, ou seja, o Governo na hora 
em que estabelece o programa de privatiza
ção, que estabelece o certificado de privati
zação, segundo as características dele, obriga 
definitivamente o GoVeiri.o a, de fato, efetuar 
o processo de privatizaçâo que, cOfio disse 
no começo, não tem o objeto somente de 
superação do sufoco financeiro do Governo, 
mas tem o objetivo estratégico também. Nes
se sentido, ele é parte importante da terceira 
etapa do proce'sso de estabilização. 

Por que isso? 
Porque, como colocamos no início, é abso

lutamente crucial, do ponto de vista do pro
cesso de estabilização, termos condições de 
criar compatibilização entre o processo de 
recuperação do salário real e a estabílização 
da inflação. Isso só é possível através de um 
programa audacioso em termos de aumento 
de produtividade. E esse aumento de produti· 
vidade deverá ser possível através de diversos 
mecanismos que fortaleçam a concorrência. 

Ora, é absolutamente notório que, nos últi
mos anos, a existênc"ia de um conjunto impor
tante de empresas estatais gerou uma série 
de distorções na economia que, de maneira 
sintética, pOderíamos entender como a dege
neração dos processos decisórios e de aumen
to de produção e de produtividade decor
rentes do processo de privatização do Estado. 

Em que sentido? 

No sentido de que existe hoje uma série 
de cadeias de produção atreladas à determi
nada capacidade ou a determinadas políticas 
de compra do Governo que não obedece a 
nenhum critério de eficiência. A discussão 
entre um fornecedor, no mais das vezes, ob· 
viamente, de bens e serviços para o setor 
público, para empresas estatais, não obedece 
-vamos ser objetivamente claros, não tem 
obedecido -a critérios de avaliação de quali-
dade e preço. -

Essa é uma das transparências do processo 
de privatização do Estado. Vale mais para 
o fornecedor de bens e serviços ter uma rela
ção especial com o agente governamental do 
que investir no aumento da qualidade e da 
produtividade dos seus processos. 

Na medida em que urp fomec~dor de bens 
e serviços pauta a sua relação com o Estado, 
através de relações especiais, ele não está 
preocupado com o aumento da qualidade e 
da pr-odutividade e, por via de conseqüência, 
todos os setores produtivos, todas as empre
sas que estão na cadeia produtiva para trás 
desse forneCedor de_ ben_s e_ serviços também 
sabe que o crftéri() de_ avaliação para a decisão 
de compra dessa empresa não passa por esse 
mecanismo. 

Então, a exemplo da abertura comercial, 
o _processo -de privatização tem também esse 
papel fundamental. Ele é, de fato, um meca
nismo de defesa à concorrência, ou seja, pre
cisamos eliminar com um dos cartórios im
portantes que é o cartório da compra de ~rvi
ços em condições favorecidas e não econô
micas que se realiza. 
- -Isso é- um fato notório e estamos colocando 
tarilbém nesse sentido o processo de privati
zação: E _é por essa razão que cabe colocar 
aqui, com ba:.tante clareza, qual a visão que 
temos do Estado, a visão de qual é o papel 
do_?stado. 

O papel do Estado, das empresas estatais, 
através de sustentação do nfvel de atividades, 
se esgotou_quer pelas condições, pelo estran· 
guiamento financeiro que as dívidas interna 
e externa acabaram gerando, quer pela extre
ma perversidade com que se desenvolveram 
as relãÇôes entre setor público e setor priva
do, através de uma algumas empresas esta-
tais. - -

É fundamental rever esse programa e é 
isso que nós estamos fazendo. Do nosso pon
to de vista, o Estado tem duas funções funda· 
mentais: ele dev.,e ser um agente catalisador 
do processo de modernização da economia, 
um agente que permita de diversas formas 
estimular produtividade e não desestimular 
o aumento de produtividade. E por outro 
lado, o Estado tem a função fundamental, 
em qualquer capitalismo moderno, de atuar 
como mecanismo compensador do processo 
de concentração e aumento de desigualdades 
que é inerente ao sistema capitalista. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. 
Presidente, reconheço que não devo tomar 
um minuto sequer do tempo do ilustre Co-
lega. · 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO -Então, eu apelaria a V. Ex· que 
não o fizesse. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Mas 
eu queria dizer o seguinte, que a pergunta 
não foi .respondida em absoluto. Eu repetiria 
a pergunta, para que o Sr. António Kandir 
pudesse responder. 

O SR. ANTÓNIO KANDIR- Se V. Ex' 
me permitir ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO- Sr. Presidente 1 para uma questão 
de orrlem. Eu pediria ao Senador Mansueto, 
que considerasse os seus companheiros, são 
duas horas de discussão a respeito da mesma 
pergunta. 

O SR. MANESU_ETO DE LAVOR -
Concordo inteiramente. A pena~ eu queria di
zer ... 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Eu poderia dizer ao Senador Mansueto, e 
tenho certeza que tanto o Presidente Ibrahim 
Eris quanto o Dr. Antônio Kandir virão aqui 
tantas vezes quantas forem necessárias. O 
que nós não podemos é privar os outros Sena
dores. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sim, 
mas levantei Urila questão qUe ti.ão foi ãbsOTu
tamente respondida, depois de 15 ou 20 minu
tos de exposição sobre privatização, que não 
perguntei. Eu perguntei quanto representa, 
no _abatimento das dívidas interna e externa, 
o montante resultante da venda das estatais, 
montante esse que foi calculado pelo Presi
dente do Banco de Desenvolvimento Econô
mico em 7 bilhões. O MiniStérb da Economia 
r~fez os cálculos, e disse que agora são 17 
bilhões de dólares. Quero saber o que repre
sentam esses 17 bilhões de dólares, c_Qm refe
rência ao torai da dívida das mesmas estatais 
e ao serviço _da dívida. Essa foi a minha per
gunta, e que não foi respondida. Lamento 
profundamente e concordo com todos, estou 
tomando tempo, mas estou constrangido: a 
extensão visa ao esclarecimento que nós te
mos direito. 

O SR. ANTÓNIO KANDIR- O que foi 
submetido ao Congresso através da Medida 

- Provisória n~ 157, e que depois foi transfor_:
mado em projeto de conversão, fói o estabe
lecimento de um Programa Nacional de De
sestatização. Esse programa nacional de de
sestatização rem a seg_l!.inte lógica: e]l:iSte u_111 
comité diretor do processo de privatização, 
que deve ser aprovado pelo Congresso. Este 
comitê diretor vai sistelnaticamente analisar, 
através de informações dç. órgão gestor, quais 
são as empresas estatais que deverão ser sub
metidas ao programa de desestatização. En
tão, uma vez o programa em processo, é que 
nós vamos saber exatamente o conjunto das 
empresas que devem entrar no programa de 
desestatização. Existe o interesse do Gover
nO em privatizar O maior número de empre
sas, porém, exatamente qual o número de 

- empresas que vão ser privatizadas, depende 
da gestão do Programa Nacional de Desesta
tização, que foi submetido ao Congress_o. O 
comitê diretor, que será obrigado a deixar 
público, conforme colocação sua, todas as 
diretrizes do plano, vai ser aprovado pelo 
Congresso. E aí, então, teremos' condições 
absolutas de dizer, com relação ao Programa 
de Desestatização, quanto vamos atingir de 
volume. Porém, esse volume em termos de 
património- de novo aqui, há uma distorção 
er exatamente da execução do Programa Na
cional de Desestatização. 

Quantó aos _7- bilhões de dólares- aí sim 
- existe uma referência explícita, urria refe
rência assumida pelo Governo, qual seja, a 
de uma previsãô de que no ano de 1990, os 
Certificados de Privatização ... porque os 
Certificados de Privatização representam um 
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conjunto de receitas que se imagina obter 
no ano de 1990, e que foi recentemente regu
lamentado, quer pela aprovaçáo da lei corres
pondente à Medida n'·' 157, quer pela regula
mentação que já saiu pelo Conselho Mone
tário NacionaL Esse conjunto, essa receita 
prevista é da ordem de 7 bilhões de dólares. 
Com relação ao nível de património que, nes
te ano e nos anos seguintes, será privatizado, 
esse núri:Lero é impossível de alguém afirmar, 
não se sabe como.vai ser efetivamente a exe
cução do programa, Quando eu digo não· se 
sabe, não é questão de.ignorância, é que-stão 
de implementação. O programa está claro. 
Existe um comitê diretor, esse comitê dire_tor 
sinaliza para o Presidente. Há uma intenção 
do Governo~ no ano de 1990, de realizar um 
conjunto importante de privatizações que 
correspondam, a grosso modo, a um lastro 
importante para corresponder à receita que 
o Governo imagi_rla ter este ano, no que diz 
respeito a Certificados para Privatização. Pow 
rém, o único número cabal e definido _diz 
respeito aos Certificados de Privatização, que 
é a receita prevista com a regulamentação 
que foi estatielecida, 

O SR. PRESIDENTE (SeveroGcmes)
Concedo a palavra ao Senador Fernando 
. Henrique Cardoso. Quero lembrar que S. Ex• 
'tem obrigação de dar o bom exemplo da Pre
sidência. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR· 
DOSO- V. Ex" não precisa lembrar, porque 
costumo não abusar da paciência dos .meus 
Companheiros. 

Depois da exposição havida e da longa in
tervenção do Senador Mansueto de Lavor 
e pelas respostas dadas, vou me limitar a 
umas poucas questdes. 
. Aceitando a lógica da proposta, não discu

tindo as premissas, aceitando a lógica e a 
exposição do Presidente do Banco Central 
e, agora, do Secretário-Geral da-Política Eco
nómica, eu gostaria só de peguntar o seguin-
te: -

Primeiro: Vale com muita clareza, o Presi
dente do Banco Central nos disse que há cer
tas variáveis que são de difícil definição e 
que, no limite, é necessário tomar pontos de 
vista a partir de metas que são definidas e 
que não são definidas por critério interno ao 
sistema, e portanto, é uma definição que fre
qUentemente é política~ até que ponto, \-epi· 
to, é possível implementar ~ metas propos
tas, sem haver a negociação política? 

Evidentemente, quando se vai definir de 
que maneira se bloqueará a liquidez, se é 
por um sistema ou por outro, ou seja, se 
vou atingir mais poupadores de um tipo ou 
outro, essa definição não é técnica e nào foi 
técnica, e, freqUentemente, ela é apresentada 
como sendo técnica e em nome da impossi
bilidade de qualquer alteração, porque altew 
ração implícaria risco de o plano ser corroído. 
Mas, na verdade, a definição não é técnica, 
é política. Por que, então, não foi nunca pos
sível definir com o Congresso nada relativo 
à liberação da liquidez nas cadernetas de pou
pança, nem as questões reJativas ao salário? 

_ ~da agora, há uma polêmica -forte a res· 
peito do que fazer com os salários. A livre 
negociaÇão- é-proposra comó meta, m'as é difí
cil fazer com que os sindicatos aceitem e os 
Congressistas também; que no momento em 
qUe se tem dificuldade de emprego, ameaça 
de;_ re_cessáo e que se possa implantar esse 
sistema de livre negociação, s_em que haja 
alguma lei que defina a transição. O próprio 
Gpvemo reconhece -e não poderia deixar 
de reconhecer - e louvo, ao contrário do 
que alguns possam pensar, abundância de da· 
dos que têm sido fornecidos e mesmo a varia· 
bilidade desses_ .dados e a contradição que 
há nele, porque é real, mas o Governo tem 
reconhecido que, ao c9ntrário de uma meta 
que não é necessária como meta da inflação 
zero, houve alguma pressão inflacionária: 3% 
no primeiro mês, 5 a 8%, no segundo. É 
muito difícil não reconhecer que isso incide 
sobre o custo de vida e, portanto, sobre- o 
poder de compra dos salários. Parece-me 
muito melhor, muito mais razoável que se 
tenha uma regra clara de reposição salarial 
do que pura e simplesmente negar que exista 
algum efeito das variações nos preços havido 
sobre o salário e, depois vamos formar a pos
sibilidade de o trabalhador ir à Justiça para 
recorrer aos seus direitos . 

Melhor seria uma lei que definisse em que 
base e de que maneira, inclusive, tomando 
em consid_eração as necessidades do plano 
e, portanto, de não fazer de_imediato alguma 
reposição, mas não tapar o ''sol com a penei
ra"_ porque a queStão é realmente politica, 
não é técnica. E evidentemente, neste mo
mento, haverá os que vão ficar de !!m lado 
e os que vão ficar de outro por razões mera
mente politicas, e esse "meramente" é ara
zão fundamental pela qual nós nos oporemos 
a mecanismos que não preservem efeitva
mente poder de compra dos trabalhadore~. 

Eu diria, também, que nessa mesma ques
tão de negociação, parece-me que o meca
nismo adotado para a reposição da liquidez, 
eu estou de acordo com o que diz o Presidente 
do Banco Central na questão da remoneta
rização da economia. Q que houve foi esse 
process<rmesmo e não é correto utilizar dois 
pesos e duas medidas, e criticar-se porque 
não existe liquidez e depois criticar-se porque 
está havendo a volta da liguidez; ou uma coisa 
ou outra, e eu não digo fiUe alguém faça isso, 
mas não gosto de utilizar argumentos desse 
tipo por razões meramente de oposição. O 
que está havendo é um processo de remoneta· 
rizaçáo o desejável porque, senão, haverá re· 
cessão. Mas se está havendo a recomposição 
da liquide~, essa distribuição da liquidez-e 
o_proble_~a de novo é político é_ desigual. 

Disse-, ã-bOc~ peCiu~na, e vê-se pelos núme· 
ros, que as empresas conseguiram, eles saí
ram das dificuldades do_bloqueio da sua liquiw 
dez. Na verdade - se me permita uma exw 
P!"e~~ão, que não é nem em turco, nem em 
economés -, -.-'Q mico ficou na mão da classe 
média". Realmente, quem não conseguiu 
desbloquear seus haveres foi a classe média. 
Essa é U?la questão política que podia ter 
sido resolvida diminuindo muito as oposições 

que existem atualmente, na medida em que, 
~eu ver, ~ão corretas, mas por causa da if?-JU~ 
tlça setonal que elas produzem, obrigam as 
cla&ses políticas se con_centrarem na oposiÇão. 

Creio que faltou_ realmente aquilo que o 
Dr. Kandir mencionou: que era decidir junto 
com a sociedade, a decisão não foi feita com 
a sociedade; a decisão foi feita, a meu ver, 
a partir de critérios que podem ser corretos 
abstratamente, mas que não tomaram em 
consideração o processo político, o processo 
social real. Creio que essa qUestão poderia 
ter produzido tanto a dos salários, quanto 
a da poupança, custos menores para susten-_ 
tação do Plano, se tivesse sido feita realmente 
junto com a sociedade. 

Por fim, para não me alongar, uma pergun
ta: li recentemente, creio que muitos leram, 
um artigo publicado ontem no Jotnal doBra
sil, pelo Deputado José Serra, a respeito dos 
Certificados de Privatização. Não estou aqui 
avançadno sobre o que penso a respeito da 
privatização; concorCJo com a idéia de que 
o que justifica a priva~ização é aumentar a 
concorrência, é eVítar as distOrções, mas é 
esse o limite da justificativa dela, e, portanto, 
o cuidado seguinte é saber se ao privatizar-se 
não se passa o monopólio público ao privado, 
com conseqüências equivalentes sobre con· 
corrénda, portanto, sem que se resolvam os 
problemas. 

O objetivo não deve ser desmontar o Esta· 
do, o objetivo para ser justificado, é tomar 
o conjunto da economia mas eficiente, p9rw 
tanto, aumentar a produtividade, aumentar 
o salário real - e ªté aí t:_u concordo. _Mas, 
o instrumento buscando para esse mecanismo 
de privatização foi o Certificado de Priva· 
tízação. -

No artigo publícado, ontem, no Jornal do 
Btasil o Deputado José Serra, basicamente, 
faz duas críticas - e eu gostaria- de saber 
qual é o fundamento delas. 
. Primeiro, na própria definição legal de que 

ttpo de empresa seria alcançada se restringe 
a privatização às empresas chamadas públi
cas. E isso limita enormemente o âmbito da 
possibilidade de privatização, ve:t que boa 
parte das empresas estatais não correspon· 
dem à definição de empresa pública; elas têm 
ações nas bolsas, elas não são empresas públi-
cas no sentido estrito. -

E a outra questão mencionada, é _que o 
Certificado de Privatização obrigaria alguns 
setores do próprio Governo a comprar outros 
setores do Governo. Banco do Brasil e BNDS 
es~ão alcança?os pela mesma impOsiÇão que 
at1nge ao conJunto das empresas financeiras, 
que deverão adquirir Certificidos de Priva
tização. 

Se isso fo_r verdadeiro, nós. teríamos que 
fazer uma mágica um pouco estranha, porque 
terfamos siinplesmente passando de um setor 
do Estado para outro, sem obter os resultado's 
que foram aqui propostos. 

Em consideração aos p1eus con'ipanheiros, 
termino aqui, porque quero ouví·loS ram· 
bém. 

o sR. JOSÉ FOGAÇA- sr: P~eside~te, 
pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Severo Gonies)
Tem a palavra V. Ex' 

OSR. JOSÉ FOGAÇA'-' Vou aproveitar 
a pergunta do Senador Ferriando HenriqUe 
Cardoso, e V. EX" vai observar que sou o 
próximo inquiridor, o próximo a faze? per
guntas, e como por uma coincidência, que 
não foi previamente estabelecida, a pergunta 
incide sobre a mesma questão. Até para aten
der um apelo de V. E r, no sentido da econo
mia e da brevidade de tempo, vou aproveitar 
para fazer algumas observaçóes a respeito 
exatamente do que foi perguntado pelo Sena
dor Fernando Henrique Cardoso: a questão 
da política salarial, que é o único assunto 
do qual vou tratar aqui. Eu gostaria de dirigir 
a questão, principalmente, ao Secretário Es
pecial de Política Económica, porque esta é 
uma questão com a qual o Congresso agora, 
está a braços. É a questão da política salarial, 
onde se concentram as nossas preocupações, 
neste momento, e me parece que esta é uma 
questão central, politicamente, ou seja, ela 
deve ter as suas definições nos próximos dias. 

Lembro-me que quando a equipe econô
mica divulgou o plano, no dia posterior à 
posse do novo Presidente da República, hou
ve de parte de todos os membros da equipe 
económica a efetiva afirmação de que os índi
ces de inflação seriam extremamente visíveis 
e transparentes para a opinião pública, para 
os sindicatos de trabalhadores. D_e modo que 
o direito de reinvidicar, o direito de repor 
perdas inflacionárias seria inteiramente asse
gurado pelo Governo. O gue não poderia 
acontecer seria exatamente o repasse desses 
aumentos ou desses reajustes para os preços. 

Havendo agora uma cá da vez maior libera
~o de preços e uma perda real do Governo 
do controle dessas áreas que estão liberadas, 
como é possível que os reajus.tes não sejam 
repassados aos preços? Ou seja, como é pos
sível saber que realmente nós vamos ter uma 
possibilidade que os salários sejam reajus
tados, sem que isso signifique uma indexação 
inflacionária? 

Outra questão que me parece importante 
nesta matéria é de que a visibilidade da infla-' 
ção não é tão grande como aquela que o Go
verno assegurava, uma vez que há uma confu
são de índices. É verdade que todos eles são 
verdadeiros, 'baseados em diferentes metodo
logias. 

Mas o fato de o Governo não assumir um 
índice oficial, ou seja, cje não reconhecer uma 
determinada inflação no período de 15 de 
março a esta data gera esta grande confusão 
e, ao meu ver, a falta de transparência, por
que a confusão é_ inimiga da trans2,arência. 

A outra questão se refere ao fato de que, 
-JF.almente, se o Estado tem o papel de atuar 
tomo mecanismo d.e ·compensação das igual
dades sociais e da concentração da renda, 
como aqui afirmou o Secretário, com quem 
nós concordamos. e de fato se há uma expec
tativa de que os salários só terão possibilidade 
de reajustes e aumentos quando houver um 
verdadeiro aumento da produtividade, o que 
é real, em termos econômicos, parece-me que 

esta Visão é um tanto qtianto demasiadamen• 
te liberal e .até romântica, porque no Brasil 
a experiência não tem provado isso. Tivemos 
períodos de aumento de produtividade nacio
nal, que não foram acompanhados por au
mentó"dos salários, quer dizer, o que ocorreu 
foi o ínVerso:- uma enorme concentraç-ão de 
renda. E estamos verific"<iildo que o plano 
econômico não mexe, realmente, com os fa
tores reais de poder. Ele não mexe naquilo 
que chamamos de controle dos meios de pro
dução, que continuam os mesmos. O pro
cesso concentracionista do capitalismo brasi
leiro está inteiramente preservado e intocado 
pelo plano econômico. 

O Governo .ç.ão vê a possibilidade de uma 
política safaria! mínima, de um patamar míni
mo de reajustes, que não venha a afetar os 
preços, que não venha a servir de índice para 
os preços neste período de transição? Ou, 
o GoVerno não vê a posSibilidade de um acor
do político, de uma negociação política séria 
nesse sentido? 

Não conheço experiência recente de um 
país moderno e industrializado que tenha 
conseguido essa trãDSiÇão sem um pacto entre 
os representantes dos empresários, dos traba
lhadores e os partidos políticos. Há o exem
plo recente do México, de Israel e da Espa
nha, nessa direção, de que essa transição que 
resultou em perdas, principahp.ente da classe 
trabalhadora - o exemplo do México está 
aí- foi- uma transição pactuada, negociada, 
politicamente sustentada, pelas entidades re
presentantivas das áreas política e económi
ca. 

Exemplo semelhante ao do Brasil, sem a· 
negociação política, através de uma decisão 
centralizada, com base na livre negociação, 
na implantação imediata e abrupta de uma 
política de livre negociação, de uma econo
mia de mercado plena, como pretende o Go
verno·, só temos o exemplo do Chile, susten
tado por uma ditadura férrea; ·ou-da Bolívia, 
um país que não está entre as nações iildus
trializadas ou mesmo semi-industrializadas. 

Parece-me essencial, neste momento, a 
questão política, ou seja, preservar um pata
mar mínimo do poder aquisitivo dos trabalha
dores, neste período de transição, em que 
há uma busca de estabilização económica. 
Não me parece que o Congresso vá recuar 
nessa s11a proposição de assegurar o poder 
aquisitivo dos trabalhadores durante este pe
ríodo. 

Era esta a minha colocação. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Goines)
Com a palavra o Dr. Ibrahim E ris. 

O SR. IBRAHIM ERIS - Senador Fer
nando Henrique Cardoso, eu não poderia 
concordar quando V. Ex' destaca a necessi
dade de negociação- política na tomada de 
decisões económicas. Na verdade, política 
econõinica já significa qUe pOlítiCa faz parte 
intagral da feitura cia política econômica. 
Concordo plenamente, e já afirniei isso em 
minha última passagem aqui, que toda deci
são na área econômica envolve necessaria
mente questões políticas, não somente técni-

cas; sem dúvida há um coniponénte técnico 
nas decisões, mas há componentes de ju'ízos 
de valor que envolveÍn, neCessariamente, 
uma participação no--processo polítiCõ~ 

Na matéria das cadernetas, a única coisa 
q_ue eu diria é que achei qu-e tivemos Uína 
am-pla âiScussão política sobre a queStão, 
que, aliás, ainda estamos discutindo. Parece 
um assunto que nunca acaba, volta. sempre 
à discussão polítiCa. Mas acho que com rela
ção à Medida ProviSória n~-168,--que virou 
lei, uma vez que negociação política não sig
nifica necessariamente unanimídade, eu diria 
que a Lei o? 8.024 foi resultado de uma ampla 
negociação ·política, não necessariamen~~ 
aprovada por unanimidade. Fatos posteriOres 
ã aprovação da lei comprovaram que tfnha· 
mos certa razão em nossos receios de que 
uma ampliação dos limites de caderneta po
deriam comprometer seriamente à-plano, 
porque mecanEm::los automáticos de remone
tarização que estão embutidos na Medida 
Provisória n? 168 já garantiam um nível ade
quado de liquidez para a economia. Logo, 
qualquer coisa a mais que fosse feita a-partir 
daí em cadernetas, poderia sigr.dficar um ex· 
cesso de liquidez que dificultasse o -controle 
com instrumentos tradicionais de liquidez do 
sistema. 

Acho que hoje o fato que· mais estamos 
a discutir é se há um excesso de liquidez na 
economia ou não, e não se há uma escassez 
de liquidez, comp1_'9Va que nqssos receitas 
técnicos tinham razão de ser. Sem dúvida que 
se poderia colócar a questão: se na Medida· 
Provisória n9 168 um tratamento diferente de
veria ser dado ou não à caderneta de pou
pança. Isso é uma discussão que vamos ter 
por muito tempo, provavelmente, e o que 
nos motivou na determinação dos limites den-
tro da medida provisória. -

A Medida Provisóiía n~ 168 entrou-em vi
gor, e uma vez que foi aprovada pelo Con
gresso, acho que fatos posteriores compro
varam que nossos argumentos técnicos_ fi-
nham alguma razão de ser. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - O Banco Central é muito inteli
gente, ele sabe que estou discutindo é na mão 
de quem está a liquidez. 

O SR. IBRAHIM ERIS - Vou chegar 
lá. 

OSR.MANSUETODELAVOR-Deus 
queira. 

O SR. IBRAHIM ERIS -Deus, não. O 
Congresso q·uer. V. Ex~ se referiu ao mico 
ficar na mâo·,daitlasse média, a menos que 
entendamos que cruzeiros são miCos taro~ 
bém, porque cruzados são iguais a cruzeiros 
daqui a dezoito meses, em doze parcelas, se
rão transformados em cruzeiros. O Congres
so quer assim, já foi aprovado e será devol
vido. O fato de os cruzados terem ficado mais 
concentrados nas mão-s da classe média, tem 
uma certa dose de verdade nessa itfirmação, 
mas de novo qualifícariã um pouco a observa
ção. Existiam dois mecanismos automáticos 
de trahsférêilcia de titularidade na Medida 
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Provisória 168. Primeiro, pagamento de im
posto-s, que atingiu igualmente pessoas físicas 
e pessoas jurídicas. O Imposto de Renda da 
pessoa física foi pago em cruzados e o Impos
to de Renda da pessoa jurídica também. 

O segundo mecanismo é o pagamento de 
dívidas, também, atingindo, na verdade, ain
da, igualmente, pessoas físicas e pessoas juó
dicas. Tõdas as dívidas das pessoas físicas e 
jurídicas podem ser pagas em cruzados_. 

Uma coisa talvez esteja sendo esquecida. 
É que quando as pessoas pagam as dívidas 
junto ao sistema bancário, na verdade estão 
passando cruzados a pessoas jurídicas. Tanto 
que temos reservas vultosas do sistema ban· 
cário, hoje, em cruzados. Quando pensamos 
ern pessoas jurídicas, em geral pens3.mos em 
termos de empresas não financeiras, e em 
nossas conversas info!mais com nossos co· 
nbecidos descobrimos que empresas não fi~ 
nanceiras, na verdade, ficaram com poucos 
cruzados. A razão básica para isso é que eles 
pagaram ao sistema bariCário em cruzados, 
e logo o sistema financeiro ficou com cruza~ 
dos. Isso é uma tendência natural do proces
so. Quando falamos de pessoas jurídicas de· 
veríamos incluir pessoas físicas e pessas jurí· 
dicas não financeiras e financeiras, para jul~ 
garmos se realmente somente pessoa fisíca 
ficou com cruzados. Na verdade, os únicos 
cruzados gue sumiram são impostos, e t]ue 
pessoas ffs1cas também aproveitaram isso, Eu 
diria que ainda temos volumes substanciais 
de cruzados em mãos de pessoas jurídicas, 
e não forãm SOmente pessoas físicas que fica· 
ram com os cruzados. 

O restante, sobre privatização, etc., vou 
deixar para o António Kandir falar um pouco 
mais. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Concedo a palavra ao Sr. Antônio Kandir. 

O SR. ANTÓNIO KANDIR- Direto ao 
ponto, sobre a questão da discussão pOtftica 
que deve presidir todas as decisóes cruciais 
que dizem respeito â matéria eConómica, e 
focalizando isso mais na questão salarial, para 
depois terminar com a questão das observa· 
ções do artigo do Deputado José Serra, qye
ria fazer a seguinte observação inicià.l: 'em 
primeiro lugar, tenho a impressão de que não 
carece de muita discussão para se entender 
que, do ponto de vista da intervenção feita, 
no primeiro momento, oil seja a ieforma mo
netária- da maneira como foi implementada 
-, dificilmente se imaginaria a possibilidade 
de fazer isso através de um processo de_ dis~ 
cussão,_ pois estávamos enfrentando urna ~i~ 
tuação pré-hiperinflacionária nuína socieda· 
de, reconhecidamente por todos, muito pou· 
co articulada para ter como ponto de partida 
um acordo politico, como aqUele que o Sena~ 
dor José Fogaça colocou. Uma questão éima· 
ginar - e vamos chegar a isso -mais à frente 
- um acordo polftico que pernúta a imple
mentação do Plano; outra coisa é imaginar 
isso como ponto de partida. Penso que não 
é importante que se detalhe muito, mas acho 
que não existiam condiç-ões, para o '~que' foi 
feito como ponto de partida do plano; imagi-

nar alguma negociação sobre como se deveria 
ter um certo contr~le sobre a liquidez no mo· 
menta inicial. A experiência dos.três planos, 
e isso o Presidente Eris disse há pouco, e 
mais as experiênCiaS de planos semelhantes 
em todos os casos, deixaram absolutamente 
claro que, no prímeiro mOmento de inflexão 
importante na taxa de inflação, há. obvia~ 
mente, uma incerteza em torno de todos os 
agentes com relação à capacidade de o Plano 
gerar bons resultados. Isso desenvolve uma 
atitude de racional dos agentes económicos, 
que é apostar contra o Plano. Quero fazer 
uma observação sobre isso, mais especifica· 
mente. 

Hoje, se fíze!mos uma enquête nesta sala, 
não tenho dúvidas de que haveria uma boa 
participação dos presentes que estão descon· 
fiando muito seriamente com relação ao Pla
no. Se todas e_ssas pessoas tivessem acesso 
pleno à liquidez~elas estariam comprando, 
especulando com bens de diversa natureza, 
ou se_ja, todas as experiências d'?' combate 
importante à inflação, levaram, após alguns 
meses, a uma inflação recorrente. A expe· 
riência mais exitosa e razoavelmente seme
lhante a essa que está ocorrendo no Brasil 
foi a experiência da Alemanha em 1984, mos~ 
trando taxas de inflação importantes logo 
após a implementação do Plano, taxas que 
chegaram a 11,12%. Lendo sobre esse perío
do, tomei conhecimento de que todas as ava~ 
liações, todos os jornais ápontavam que a 
inflação estava. sob descontrole e, obviamen· 
te, num período desse, as incertezas crescem. 
Se nessa cirCunstância houvesse_ pleno acesso 
à liquidez, af, sim se desorganizaria o Plano, 
rapidamente. Então, como ponto de partida, 
não havia outra possibilidade a não ser, de 
fato - vamos falar claramente - cometer 
uma-cerra violência. Quer dizer, no momento 
iniciãí, era absolUtamente_ inevitável fazer 
uma intervençâO niaior do Estado para, de 
fato, superar uma POSSível crise hiperinfla~ 
cionária. A partir de então, obviamente, aí 
conco:rdo completllmente com as colocações 
que foram feúas. Dado que não existe a me
nor possibilidade de se fazerem intervenções 
desse tipo, na verdade o que se trata agora 
é de implementar o programa em andamento, 
com uma negociação política de todos os as~ 
pectos sociais. Obviamente esse começo de 
vida do Plano' foi tumultuado para todos e 
a dificuldade de discussão foi multilateraL 

Especificamente a questões mais enlergen
tes, por exemplo, a questão salarial, essa co
brança, no sentido positivo, de que deve ha
ver uma negociação, deve haver acordo, deve 
haver conversa, assumirilos completamente. 
Af quero me referir mais especificamente, 
à questão salarial. Acho que há quatro ques
tões-chaves que foram colocadas aqui e creio 
que temos que ser absolutamente objetivos 
com relação a isso. 

Uma e a questão de perdas, se estão ocor
rendo perdas ou não_. Existe a questão de 
uma negocia~ão política, existe a questão da 
·transiçãO pãra a livre negociação e existe a 
qoestão do interesse dos trabalhadores. 

Aliás, como o Sr. Senador José Fogaçáco
locou de imediato, o Governo nunca descon· 
siderou a possibilidade de ocorréncia de per· 
das. Existe uma iriflação .e em nenhum mo
mento nós imaginávamo~ no nosso Programa 
que a inflação seria zero. Nós imaginávamos 
que a situaçáo nori11al numa economia como 
a brasileira, de fato, e como quase de_qual
quer economia que perSegue uma trajetória 
de desenvolvimer1to, deve ter algum nível de 
:inflação. Obviamente, havendo inflação ou 
h.i:tvendo aumento do custo de vida, ocorre 
perda de poder de ~mpra dos trabalhadores. 
O que nós colocamos - e .afirmamos isto 
categoricamente- hoje, ainda, é que do dia 
1>- de março até hoje os salários estão em 
um nível maior do que aquele correspondente 
ao dia 19 de março. Isto, nós não gostamos 
muito de falar porque o conceito de perda 
é um conceito amplo e discutível. Aí, mais 
uma vez, se instaura, talvez, com maior dra
maticidade, a_ controvérsia dos economistas. 
O que é uma perda, qual é o conceito de 
perda? No nosso potito de vista, ou seja, pelo 
critério de poder de compra a cada momento 
hoUve um ganho. No momento em que a 
pessoa recebe --nós temos e nós podemos 
apresentar est;itísticas do nosso ponto de vista 
-, na verdade, do dia P de março para cá 
houve um ganho salariaL É o primeíro ponto. 
Nós acreditamos num ganho. De abril para 
cá, dado o ganho salarial no mês de março, 
dependendo da conta é alguma coisa em tor· 
no de 20 a 23%. De lá para cá, tem ocorrido 
perda: dado que existe inflação, existe perda. 
Seria absolutamente néscio do ponto de vista 
do Governo, dizer que não existe perda. É 
IQgico que ela existe. O que nós coloCamos 
-e nós colocamos com firmeza e de maneira 
clara- é que, qual dev~_ser, do ponto de 
vista do inferesse dos trabalhadores, a melhor 
política-, o melhor critério, a melhor sistemá· 
tica para a recuperação dessas perdas? Esta 
que é a questão e acho que nós temos que 
negociar politicamente. Executivo, Legisla
tivo :....... a p41-rticipa~ção dO- Judiciário é furida· 
mental nessa discussão. Não na decisão, com 
a qual obviamente, não deve interferir, mas 
na discussão sobre isto. Com os trabalhadores 
e einpresários, temos que discutir se estamos 
todos nós, do Tribup.ai de Justiça, do Minis
tério do Trabalho, Congresso, Executivo, to· 
dos visando o interesse dos trabalhadores -
se; é o mesmo objetivo ....:.... Como veinos de 
a melhor forma de recuperação de perdas? 

Então, a questão é muito clara. Será que 
vamos fazer uma política salarial em defesa 
dos trabalhadores que seja exatamente a mes~ 
ma política salarial que nos últimos 15 a 20 
anos garantiu a redução recorrente do salário 
real? Será que vamos fazer uma mesma polí~ 
tica que vai garantir o crescimento recorrente 
da inflação? O ponto que nós do Executivo 
estamos colocando na mesa para discussão 
é o seguinte: nós queremos saber qual a polí
tica salarial global, generaiizante, que pode 
evitar o perigo da indexação. Mais do que 
isto) se for introduzida- e, aí, volto ao últi· 
mo ponto da questão a questão da transito
riedade- se está colocando com recorrência 
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a idéia da transitoriedade, -ou seja, de _ter 
alguma política salarial transitória e que recU
pere perdas em nível geral. Aonde ~aj umã. 
política desse tipo? Vai para a livre negoCiã
ção? Não vai. Nós entendemos que ~ livre 
negociação é a maneira de garantir de fato 
aumento de produtividade, o que nunca se 
garantiu nos anos 70. Se é esse o objetivo, 
se é essa a maneira de ter salário real, vamos 
discutir exaustivamente uma política salarial 
que leve a esse ponto, mais do que isto, não 
devemos pensar numa política salarial, esSe 
é o ponto que nóS estamos querendo colo_car. 
Nós precisamos elaborar uma nova legislaçãO 
que deve ser pensada em caráter emergencial 
permitindo um novo-pa-drão de relação capi
tal-trabalho que garanta de fato uma discus· 
são sobre perdas, que garanta, de fato, um 
aumento de salário real e, mais do que isso, 
quando o aumento de produtividade ocorre, 
esse aumento de produtividade tem que, de 
alguma forma, passar para os trabalhadores. 
O _que-sempre existiu foi uma polttica salarial 
de padrão de indexação. Essa política salarial 
de indexação não permitia aoS- trabalhadores 
ganhos num aumento de produtividade e, 
num momento de estagnação e de inflação, 
só gai"-anfía a-redução do salário real. 

Então, esse é o ponto que precisamos dis
cutir com toda a clareza: se vamos fazer uma 
política salariãl que se baseie em alguma Jor-=-
m;a de indexação mesmo com dois, três, qua
tro salários mínimos, -o que vamos garantir 
é, por lei, que esse aumento de salário seja 
repassado aos preços. Nos níveis que estão 
sendo colocados, obviamente o resultado dis
so é o qué? Primeiro, a aceleração da infla-
ção. Não vai ser possível desenvolver um pro
cesso de indexação. A alta taxa de inflação 
é o corolário de urna política salarial de plena 
indexação. Existindo a plena indexação, mais 
cedo ou mais tarde entraremos rapidamente 
numa hiperinflaçáo; disso não temos a menor 
dúvida. Mais do que isso, se você faz urita 
política de indexação e impõe um aumento 
de salário para todos os setores, aqueles seto
res que, em tese, estaríamos defendendo,
porque o argumento é o de que os setores 
mais fortes COnseguem aumento salarial, os 
setores mais fracos precisam de uma política 
salarial, porque é uma maneira de protegé
los. Só que na hora em que você impõe um 
reajuste salarial indexado para aqueles seta· 
resque você quer proteger, além de, macroe· 
conomicamente, você rer a aceleração da in
flação, o que você faz, setoriamimte, é o se
guinte: aquele setor, aquelas empresas que 
estão ligadas aos trabalhadores mais fracos 
não _têm condição de aumentar os salários. 
Dado_as circuitstâncias macroeconômicas que 
temos aí elas são obrigadas a quê? Obrigadas 
a desempregar. Desempregando, o que é que 
acontece? Nesse setor particularmente e em 
geral, mas nesse setor, onde aí, sim, haveria 
um desemprego setorial mais importante, o 
que se teria como resultado? Haveria a redu· 
ção efetiva do salário real. Quer dizer, ao 
contrário do sistema de indexação proteger 
os setores mais frágeis, você vai garantir a 
redução do salário real. 

~ntào, há quatro resultados: não se· chega 
à hvre negoCiação-, acelera· a iilflação, desem
prega e há redução do salário real. 

Esses seriã.in os quatro resuitildús (fe uma 
política como essa. 

O Governo está dizendo que não devemos 
fazer nada'? Evidente que não. Estamos fa· 
lando que queremos chegar à livre_ negocia
ção. Temos absoluta consciência e (fueremos 
discutir para saber se existe alguma política 
salarial transitória que evite esses quatro re· 
sultados que estamo~ aqui colOcando. Se hou
ver isso, não temos a menor dúvida em discu
tir e estimular uma iniciativa desse tipo. Só 
estamos cada vez mais convencidos que uma 
política de recuperação de perdas generali
zante não tem outro resultado que não seja 
esse aqui colocado. ~o nosso ponto de vista, 
o que é preciso ocorrer? Já estamos cami
nhando nessa direção e tem havido recente~ 
mente várias reuniões, como os senhores sa
bem, com representantes da CUT, da CGT, 
dos empresários de uma maneira geral. Esta
mos· caminhando na discussão, para encon· 
trar alguma forma política de resolver essas 
questões_ de tal maneira a não levar aos resul· 
tados aqui colocado. Do nosso ponto de vista, 
toda e qualquer discussão que leve a forta
lecer o mecanismo de negociação, ou seja, 
forçando os empresários a irem para a nego
ciação, ou melhor, estabelecendo penalida· 
descaso não entrem no processo de negocia· 
ção e maiores dificuldades para sairem do 
processo de negociação, constituem uma ini
ciativa interessante. Mais do que isso: todo 
e qualquer tipo de regulamentação que cami
nhe na direção de discutir a' questão das de· 
missões, ou s-eja, do desemprego, a questão 
de participação e formas de renda alternativa, 
discussão sobre programas de produtividade, 
de formas especí~icas e setoriais, de discus
sões sobre perdas, nos parece interessante. 
A maneira de se chegar a isso é exatamente 
conm o Senador José Fogaça colocou aqui. 
Creio que temos que passar por um grande 
acordo político, onde todos tenham o seguin
te critério: é preciso ter uma política que ga
ranta a recuperação das perdas, porém ela 
tem que ser uma política que não seja malé· 
fica aos trabalhadores. Se alguém nos provar 
que existe a possibilidade de uma política sa· 
larial generalizante de recuperação de perdas 
e que isso n~o leve ou à hiperinflação ou, 
na hipótese de aperto maior da política eco-_ 
nômica, a uma depressão, se alguém nos pro
var- isto não deve ser entendido como ulll. 
desafio, mas oom o convite a uma discussão 
que já estamos fazendo ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -A questão é 
que esta pOde ser uma verdade económica, 
pode ser uma verdade para os economistas, 
mas isso precisa fCirnar-se uma verdade polí
tica. Levanto a questão desse acordo ser via
bilizado pela condução e pela liderança do 
próprio Governo. O COngresso Nacional é 
parte, é um agente disto, mas quem deve 
conduzir e assumir esta responsabilidade, no 
meu entender, é o Governo, que é quem deve 
convencer os agentes económicos - empre-

sários e trabalhadores. Ou ·seja, isto só pàssa 
a ser verdade quando deiXa de ser cOntestada. 
P_ara deixar de S~I: c.ontestada, tem que passar 
p~lo acord9_. 

O SR. ANTÓNIO KANDIR - Perfeito. 
Quero registrar, também, que o Minjsúo 
Bernardo Cabral tem promovido, no Minis-. 
tério da Justiça, inúrrieras reuniões coin todas 
as lideranças e com todos os partidos que 
estão interessados no problema. 

O SR._FERNANDO HENRIQUE CAR· 
DOSO ::-:-:-O que disse_ o_ Senador José Fogaça 
é uril poucO diferente. Não adianta fazer a 
reunião sem haver a proposta. A proposta 
existente é clara. Agora, qual é a outra? Este 
encaminhamento da outra proposta não pode 
ser feito pelo Ministro Bernardo Cabral nem 
por lideranças políticas, porque o setor eco
nómico do Governo tem a responsabilidade 
disto. Só se viabiliza um entendimento se 
houver uma proposta que seja assumida co
mo boa pelos sindicatos. 

O SR. ANTÓNIO KANDIR - Para se 
chegar a essa proposta, para que nãtr haja 
a mesma crítica que houve quando da implan· 
tação inicial do Plano, estamos abertos ã dis
cussão~ Temos algumas propostas. Estamos 
discutindo,.estamos convidando todos adis-_ 
cutirem com a área técnica para encontrar 
uma proposta nessa direção. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR· 
DOSO- A Fiesp suspendeu as negociações. 
Faltou o certific~do de privatização. 

O SR. ANTÓNIO KANDIR -O certifi· 
cada de privatizaçã"o. 

Duas questões. Com relação à definição 
do critério de empresa pública, é uma dúvida 
absolutamente relevante. Tenho a impressão 
que o Comitê Diretor do Piograma de Priva· 
tização tem que encaminhar uma discussão 
para regulamentação melhor desta matéria. 
Não há a menor dúvida! é um ponto inquçs· 
tionável. 

Com relação à outra questão, acho que 
a crítica não cabe, porque não teria sentido, 
do ponto de v:ista da convocação à colabo
ração do sistema financeiro, diferenciar o sis
tema fin-anCeiro estatãl. 

A outra questão é se isto vai necessaria
mente se_transformar numareestatização. Aí 
não~. Aí depende dos critérios que o COinitê 
Diretor do Prograi!Ja de _Privatização vai esta· 
belecer para o acesso ao esquema de compra. 
Estabelecendo o critério de "quem compra 
ou .quanto'', garante-se que isso seja pago. 
Isso já_ tinha sido antecipado por nós. Deixa
mos claro que esse tipo de critério e cuidado 
deveria ser tomado. Esta é uma diretriz que, 
certamente, o Comitê Diretor de Priva_t:iza
ção vai ter em mente~ 

O SR. FERNANDO HENR!QUETAR.
DOSO _:-~f. Presidente, peço licença. Pre
ciso votar na CámiSSão- de Relações Exte
riores. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Góines)
Senador Jorge Bornhausen, é a vez de V. 
Ex• 



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sábado 16 3155 

O SR. JORGEBORNHAUSEN -Quero 
cumprimentá-los pela exposição e fazer um 
pequeno adenda à colocação do Professor 
Kandir no que diz respeito à colocação do 
certificado de privatização- também nos ban
cos estatais. Não quero discutir a justiça ou 
não dos certificados. Mas é evidente que nós 
não devemos ter dois tipos de bancos, se que· 
remos uma livre economia de mercado e, 
também, devemos dar um tratamento aos 
bancos estaduais de modo que eles não sejam 
bancos ptivilegiados. 

Quando erã Ministro da EducaÇão parti
cipei de uma reunião ministerial em que o 
Ministério da Fazenda e do Planejamento 
propunham um corte em todos os Ministé
rics~ Nós tínhamos para a merenda escolar 
cerca de 7 bilhões de cruzados no orçamento 
naquela ocasião e havia uma proposta de cor
te, mas só que o rombo dos bancos estaduais 
correspondia a 20 vezes esse orçamento da 
merenda escolar e com solução precária, evi
dentemente, com uma ptofünda injustiça so
cial, porque ele era fruto de uma falta de 
condução adequada dos negócios dos bancos 
e ao mesmo tempo em- que estávamos aten
dendo com a merenda 35 milhões de crianças 
no Brasil. Então, acho que não pode haver 
essa diferenciação. 

Fiquei atento ã exposição do ProfeSsor 
Kandir no que diz respeito às três fases! A 
fase de implantação, a· fase de administração 
e a fase de modernização. Concordo inteira
mente com a necessidade desta modernização 
e com sua rapidez, pela produtividã.de,-Crda· 
ro, mas que seja implantada por ações pre
ponderantemente de Governo. No que diz 
respeito à privatização, temos os certificados, 
que levam imediatamente a uma alocação de 
recursos para o Governo. E ainda não temos 
um trajeto da privatização, temos apenas o 
trajeto do recolhimento deste 7 bilhões de 
dólares. No que diz'respeito à abertura co· 
mercial, também, não conhecemos o crono· 
grama do Governo. Acho que estamos viven
do um excesso de intervenção em nome de 
uma liberação (utura, cujo perigo reside sem· 
pre no excesso de intervenção, descambando 
para o autoritarismo. Então, é preciso uma 
resposta clara, límpida, sinalizada do Gover
no no que diz respeito às suas intenções: na 
abertura comercial, na compatibilização des
sa abertura comercial com os interesses na
cionais e quanto à desregulamentação. Na 
desregulamentação os passos ihe parecem 
muito lentos e ela é mais fácil do que a própria 
privatização. Hoje, estamos vivendo num 
pafs onde há muito Estado e pouco cidadão. 
Então, gostaria que isso fiCasse claro. O cro
nograma da abertura comercial, o cronogra
ma da desregulamentação e o cronograma 
ão, sem o que nós não teremos sinalizaÇão 
que possam adiantar que haverá realmente 
um corte no déficit público e que o Governo 
tem metas bem C'laras no que diz respeito 
à sua intenção de liherdade de mercado. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Passo apalavra ao Dr. Antônio Kandir. Que
ro lembrar que nas perguntas e nas respostas 

tem que haver brevidade, porque temos de 
encerrar a reunião às 13 horas. 

O SR.'ANTÓNIO KÁNDIR- Dada a 
-colocação de V._Ex~. gostaria de dizer que 

o Governo_ tem bem claro que é absoluta· 
mente essencial realizar todas essas medidas, 
-no que diz respeito a privatização, desregula· 
mentação e abertura comercial, com ·a maior 
rapidez. É intenção do Governo, no final do 
mês de junho, esclarecer todos esses crono-
gramas. · 

' O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO'..:... A minha 
indagação, talvez seja a mais rápida do que 
a de todos. 

Qual é o percentual de cruzados novos 
·após con-gelados, em face de haver terminad~ 
a c~versão de cruzados. 

O SR. !BRAHIM ERIS - Aproximada· 
mente 2,9 trilhões de cruzados. 

O SR. AFONSO SANCHO- V. Ex• po
dena d1zer qual o percentual de pessoas físi
cas e de pessoas jurídicas? 

O ~R.l.BRAHIM ERIS- Não, esse dado 
~ós nao temos. Na verdade, o sistema bancá
no ~~o tem, uma vez que a relação Banco 
Central e bancos comerciais limita-se aos va
lores globais que há nos bancos aos valores 
por ativo. Além disso, temos dados sobre 
quanto foi originalmente em depósito ã vista, 
caderneta, etc. Temos, também, dados sobre 
quanto o sistema financeiro tem de reserva 
em Cruzados, que são atualizados diariamen
te. 

Dado o interesse nesses dados, estamos 
tentando chegar, através de amostragem, a 
algu~ pe~ceotual de distribuição entre pes
soas JUrídrcas e pessoas físicas. Logo que os 
tivermos, dívulgaremos esses dados, Sena
dor. 
. O SR. AFONSO SANCHO- Estou satis· 

feito, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)

Com a palavra o Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS..:_ Sr. Presidente 
eu poderia fazer uma pergunta inicial, qu~ 
fundamentaria as minhas perguntas posterio
res? 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)
Perfeitamente. 

. O SR. MÁRIO COVAS- A,:abo de ouvir 
o Presidente do Banco Central fazer a afirma
tiva de que o controle do Banco Central sobre 

_os bancos particulares é feito através de nú
meros globais. 

, O SR. !BRAHIM ERIS- Não os dados 
· díariam~nte fornecidos a nós refer~m-se aos 

dados globais. Além disso, nossa Diretoria 
de Fiscalização obviamente fiscaliza dados 
tambl!m em nível micro, em nível de agências 
bancárias. Mas não recebemos diariamente 
?ado~ referentes a itens como pessoas físicas, 
turídrcas, etc. Na verdade, surgiu interesse 
por esses dados por circunstâncias especificas 
deste momento. 

O SR. MÁRIO COVAS - Se o Banco 
Central quiser, saberá o nível da pessoa físi
ca? 

O SR. IBRAHIM ERIS. - Sim, :Por Ús~ 
estamos fazendo essa pesquisa na base de 
amostragem. 

O SR. MÁRIO COVAS- Em outras pa· 
lavras, o sigilo bancário não existe para o 
Banco Central. 

O SR. IBRAHIM ER!S - Eu estava fa
lando globalmente a respeito de dados sobre 
quantos cruzados estão nas mãos de pessoas 
físicas e quantos estão nas mãos de pessoas 
jurídicas. 

O SR. MÁRIOCOVAS-Maseupergun· 
to: como pode V. Ex• determinar se a lei 
relativa aos depósitos individuais foi cumpri
da, ou seja, se se circunscreveu a 50 mil cru· 
zeiros por conta? 

O SR. IBRAHIM ERIS- Através de fis· 
calização, Senad~r. 

OSR. MÁRIO COVAS -Mas é ao ní~el 
da pessoa física, porque, pelo global, não po
de fazer. 

Portanto, o que se chama de sigilo bancário 
não tem validade para o Banco Centrai, não 
éko? 

O SR. !BRAHIM ER!S -Na verdade, 
quando nossos fiscais vão a uma agência ban· 
cária para verificar se 50 mil ou mais foram 
liberados, eles estão olhando as contas indivi
duais. 

O SR. MÁRIO COVAS- Perfeito. Tam· 
bém vou tentar ser bem rápido nas minhas 
perguntas. 

Gostaria de saber por que, desde o come· 
ÇO, d~sde o instante em que o Plano foi adota
do, não se instituiu o regime de leilões. -Pela 
seguinte razão: desd_e_o primeiro instante em 
que o Plano foi instituído, o que estabeleceu 
desde logo foi uma relação de valor entre 
~uzado e cruzeiro. Essa relação se deu inclu~ 
s1ve no paralelo, e, portanto, desde logo, 
houve uma desvalorização, feita até pelare· 
tenção, que não ocorria a partir de cruzeiro 
mas a partir de cruzado novo. Estabeleceu-s; 
uma relação pela qual o cruzado foi desvalo
rizado. O mecanismo do leilão teria esterili
zaçfo esses valores. 

Parece-me que há pelo menos uma atitude 
de V. Ex~ que mostra que esse mecanismo 
de leilão deveria ter sido adotado antes: foi 
a~ teJ?-tativa de fixar imposto sobre a trasfe
rencm de cruzados em cruzeiros. É evidente 
que, no instante em que V. Ex•_ imaginou 
~ que a lei determinou, que se podia paga; 
Imposto com cruzados, pretendendo cobrar 
IOF sobre transferência de titularidade do 
cruzado e! portanto, sobre o próprio paga
mento ?o unposto, em outras palavras, crian· 
do um Imposto sobre o pagamento do impos
to. Desde logo, que V. Ex• estabeleceu foi 
que havia uma depreciação do cruzado novo 
que deveri? ser esterilizada via imposto. ' 

O lógico não teria sídÕ esterilizar isso via 
leilões? E não teria sido lógico, na medida 
em que se vai recolocando dinheiro na econo- ' 
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mia; fazer isso via leilões e, portantO, dárido 
a quem, tendo retido mais r-ecursos especula
tivos, estaria disposto a ceder mais em termos 
de depreciação do seu ativo, no sentido de 
recuperá-lo em cruzeiros? Esta é a primeira 
pergunta. 

A segunda pergunta que eu gostaria _de fá
zer: recebi do Banco Central do Brasil uma 
estimativa dos haveres financeirOs efetmida 
exatamente no dia 19 de março. Por essa esti
mativa, chegávamos a um N4 da ordem de 
4,555 trilhões, dos quais teriam ficado dispo
níveis 1.376 trilhão e teriam ficado retidos 
3.179 trilhões. A relação entre disponível e 
retido era de 10,2%. 

Recentemente, a Ministra esteve aqui, e 
eu lhe perguntei como era esse quadro de 
transformação de cruzados em cruzeiros. Ela 
não o tinha disponível na hora, mas me fez 
a gentile za de mandá-lo em seguida. Estou 
aqui com o quadro em mãos sobre "Os Fato· 
res da Expansão da Liquídez". Aceito perfei· 
tamente a tese de V. Ex" de que_ não há como 
discutir remonetização d3. _exPansão mane· 
táila e, portanto, não me importa muito a 
relação com o Produto Interno Bruto do 
montante. Apenas, vou aceitar os números 
tal.qual se levou em consideração o montante 
do Produto Interno Bruto neste quadro. 

Por este quadro o que se via era que, no 
dia 19 de março de 1990, a porcentagem do 
PIB, ou seja, a liquidez total era representada 
por 7,89% do total do PIB, para um total 
do PIB, de de 16 mil oitocentos e qualquer 
coisa, 7,89 era o valor do saldo representado 
por 1.326. Isso nãquele quadro de retenção 
que tínhamos, representado por 3 trilhões 179 
e disponível de 1.376, ou seja, um percentual 
de disponível sobre o total de 30,02%. 

Quando pego este quadro e acoplo àquele 
outro, verifico o seguinte: que já, no dia "30 
de março de 1990, o percentual sobre o PIB 
atingia 9,53%~ tendo sido acrescidas libera· 
ções de 447 milhões e, conseqúentemente, 
tendo sido liberados 447 bilhões. No final 
de abril, esse valor pula para 15,37% com 
um adicional de liberação de mais 751 mi· 
lhões. Para o final de maio, temos mais 401 
milhões de liberações, já agora atjngindo 
17,76% do PIB. 

Não importa muito - volto a insistir _
aceito o argumento de V. Ex•, que não irri.por· 
ta muito para a inflação-se o percentual do 
PIB está certo, que forma se usou para calcu~ 
lar o PIB. O que importa é comprar que tí· 
nhamos 7,89% de alguma coisa, no dia 19 
de março, e temos 17,76% da mesma coisa. 
no dia 30 de maio, ou seja, temos pratica~ 
mente duas vezes e meia aquilo que tínhamos 
no dia 19 de março. 

Bem, mas quando jogo isso naquela tabela 
recebida iniCi.idmente, o que verifico? Veri· 
fico que, em 30 de setembro, a rela?ão ent~e 
disponível e total era de 30,02%; Já no dra 
30 de março de 1990, a relação entre dispo· 
nível e total era de '40%. No dia 30 de abril 
de 1990, era de 56%. No dia. 30 de maio 
de 1990 era de 66%. Se aprovertar esse mes~ 
mO quadro e for a 30 de dezembro de 1989, 
verifico que, em 30 de dezembro de 1 ~89, 

a expectativa é pa·ra ·que- aquele- percentual 
sobre o PIB seja de 23,49%. Então, esses 
23,49% totalizam o vafo-r- total de liberação 
de 2 trilhões e 500 milbôes e 179 milhões 
sobre o total retido inicialmente de 3 trilhões 
e 179 milhões. Em outras palavras, terão fica
do retidos apenas 646_ milhões. 

Quando examino nesse quadro o que acon
tece com a caderneta de poupança, vejo que 
ela Iíberou até o final desse período 384 bi· 
lhões. Ora, ela tinha retido, inicialmente, 1 
bilhão e 98 milhões, se subtrai os 384 bilhões, 
chego a 714 bilhões para um total retido, nes
te instante·, no finalk do ano, de 644 bilhões. 
Ou seja, praticamente teremos a retenção to
ta1, no final do ano, incidente sobre a cader
neta de poupança com todos os demais ati vos 
muito provavelmente liberados através de 
_mecanismos que se_ usarão, ou, então, teret 
retenções e, portanto, estarei jogando dinhei
ro na economia, aí, sim, mexendo com a liqui
dez, mexendo com a expansão monetária e 
não mais com a:- monetização. Ou_ devolvo 
esses a-tíVos "fiXos :..__·e .i conta ·aí recha -, 
-ou, então, jogo moeda- aí é mil- e jogan
do moeda faço expansão monetária. 

De. forma que o que me parece é que no 
final, dentro dessa regra do jogo, teremos 
nítida, clara e aritmeticamente, todo o empe
nho no !'Cntido da retenção de haveres, re~ 
caindo única e exclusivamente sobe o saldo 
da caderneta de poupança. 

Algo que se diz hoje, embora nem V. Ex" 
nem nenhum de nós tenha aqui condição de 
demonstrar, que as empresas já não têm nada 
preso; fica evidenciado pelos números que 
acabamos de rece bcr. Esses números, aliás, 
estão corrobarados pelo texto que vem ane
xo ao documento pelo qual se diz como é 
que vai se comportar a liquidez, o dólar para
lelo e o déficit público. 

Enfim, o que me parece é que, do ponto 
de vista de re.:enção de haveres, o Plano re
pÓusa na expectativa de que. até o final do 
ano, reduziremos a retenção apenas ao nível 
da caderneta de poupança e teremos, ao 
final -do ano, exatamente três- vezes e meia 
a liquidez e:...:istente no dia 19 de março. 

Como- mu.la veio assocíado ao Plano, 8lém 
de eie'ffientos financeiros, não se tem idéia 
do que isso pl)ssa representar em termos de 
in-vestimento. 

Uma das razões que me agradava no Proje~ 
to de Lei de Conversão"da 168, que acabou 
não pasSãiido aqui no Congresso, é que exata
r.1ente apontava para essa direção, fixava al
guns rumos sobre o que fazer em matéria 
de investiillento, sobre o que fazer em maté
ria de desemprego. 

Finalmente há uma última pergunta muito 
rápida que gostaria de fazer. 

A fixação do número de 350 mil pessoas 
para demítir-é afgo cjue riasceu daáre<I econó
mica ou é alguma coisa que nasceu da vontade 
do Presidente Collor? A área económica con· 
corda que tem igual lógica dispensar 35_% 
dos trabalhadores que operam num porto Ílt 
qual a despes:J. da folha de pagamento é 60% 
da receita, ou dispensar os mesmos 35% de 
uma instituição que, afinal, se parar não faz 

grande diferença'! ISto é apenas 1,1-m número 
cabalístico que nasceu pela vontade ou pelo 
desejo de alguma pessoa individual, ou nas
ceu de algur.1 teste, de alguma medida da 
área económica? Mais do que isso: a área 
econõmica vê a necessidade da satisfação des
se número para que seu Plano dê resultado? 

O SR. IBRAHIM.ER!S -Senador, na 
verdade leilões de conversão - cruzados X 
cruzeiros- foram _colocados na Medida Pro
visória n? 168 como mais um instrumento de 
utilização eventual para remonetização da 
economia. Este instrumento foi muito discu
tido, possivelmente por ser um instrumento 
novo e, eventualmente, _ele explicitaria um 
deságio - cruzado X cruzeiro - que permi· 
tiria, na verdade, alguma maneira de quanti· 
ficar como a sociedade avaliava os cruzados 
X cruzeiros. 

O_ instrumento não foi utilizado até hoje 
por uma razão simples: julgamos que não 
houve, na verdade, necessidade da utilização. 

Primeiro, a Medida Provísória n~ 168 intra~ 
duz mecanismos automáticos de conversão 
que foram acionados nesse período. Além 
disso, baSeada em medida provisóriã, a Mi
nistra baixou várias portarias para atender 
a casos emergencíais. Seria, nos parece, etica· 
mente incorreto induzir uma pessoa que vai 
fazer uma cirurgia a um leilão de conversão 
onde, efetivamente, convertei-ia os cruzados 
dele em cruzeiros com um deságio, e foi per· 
mitido através de uma portaria que tal con
versão fosse efetuada à paridade. 

Obviamente tais práticas, tais casos seleti· 
vos nos expuseram a uma possibilidade de 
fraude maior, e sem dúvida que até hoje esta· 
mos fiscalizando, tentando descobrir se hou
ve fraudes. Mas isso foi urii -risco ·calculado. 
Achávamos que valeria a_ pena nos expor a 

_este perigo para poder atender, de uma ma
neira mais eqüitativa, socialmente mais justa, 
às necessidades emergenciais dos cidadãos. 

A situação de evolução, de remonetização 
da economia, efetivamente dispensou, até 
hoje, pelo menos, leilões de conversão. Teria 
sido, obviamente, uma fonte de redução de 
endividamento do setor público, utilização 
dos leilões de conversão, mas ao mesmo tem
po, ele teria que ser limitado somente aos 
_casos onde refletisse, efetivamente, a aflição 
dos especuladores e não necessidades reais 
desses cidadãos. 

O SR. MÁRIO COVAS -Só queria dizer 
que, exatamente, foram criados os mecanis
mos para que a conversão fosse feita à parte. 
Quem fica preso é a classe média, qu_e tem 
Caderneta de Poupança. 

O SR. IBRAH~M E RIS - Senador, que 
tipo de mecanismo foi criado para o especu~ 
la dor? 

O SR. MÁRIO COVAS- Por exemplo, 
o imposto, o pagamento da contribuição pre
videnciária. 

O SR:-IB.RAHIM ER1S......:. Senhor, eu te
nho dificuldade de identificar o pagador de 
imposto necessariamente como especulador. 
Talvez eu esteja interpretando erradamente. 



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II) Sábado 16 3157 

O SR. MÁRIO COVAS- O Senhor tem 
dificuldade para interpretar. Se eu tivesse 
uma grande empresa, até se eu fosse tradicio
nalmente alguém que tivesse grandes recur
sos e pedisse o seu conselho sobre se, em 
determinado instante, seria melhor (inaudí
vel) mercado financeiro _do que pagar tributo, 
apenas do ponto de vista econômico o que 
o Sr. diria? 

O SR. IBRAHIM ERIS- Em cruZados? 

O SR. MÁRiO COVAS-- -Eln céuia-dos 
não, antes. O especulador não nasceU depOis 
do cruzado. 

O SR. IBRAHIM E RIS- Entendo. Im
postos que foram pagos na dat3 que eles fo
ram devidos. 

O SR. MÁRIO COVAS - OU seja, con
tribuições da Previdência Social. 

O SR. IBRAHIM ERIS --Se foram devi
doS posteriormerúe a 15- de-.lnãrçõ e:-que fo
ram aceitos. Na verdade, pagamento de im
postos atrasados com cruzados não foi legal, 
e não é. Logo, se alguém deixou ·de pagar 
imposto antes< de 15 de março e .aplico_u Do 
mercado financeiro, não foi aberta a possibi
lidade de utHizar cruzados dele para pagar 
impostos atrasados. 

OSR. MÁRIO COVÀS- tevequt.! pagar 
outras dívidas? 

O SR. IB:RAHii>.{EIÜS --Dívidas. iam
béni-nâo atrasadas; díVidas exiStentes naqUe
la data e que venceram poSteriormente -a 15 
de março, tanto que os bancOs receberam 
as dívidas vencidas, receberam em cruzeiros. 
Nós não permitim-os que cruzados fossem re· 
cebidos para impostos e ou díVida~ que já 
foram vencidas. É nesse sentido '_que estou 
falando. - - ---;.v: • 

A segunda pergunta de V. Ex~, ná.o sei 
se consegUi acohlpanhar todos os números. 
AliáS, vou pedir a V. Ex1 que me dê a oportu
nidade de enviar por estrito todos os dados, 
todas as projeções, o que motiva e cónio se · 
explicam todos esses-desencontros ·eventuais' 
dos números. A única coisa Que' enfatizada' 
é que a evolução de M--4; implica·nâo necessa
riamente cOnversão de cruzados em cruzei
ros. TênfbU.ti'ós fatoi-esque explicam a evOlU
ção de M-4. Logo; igualar as duas coisas pode o 

distorcer os dados. Vou dar um exemplo só: 
cadernetas em cruzeiros ganharam reajust~s 
de 84% após conversào. Logo, nós temos 
nesse M-4 __ -_se me !embro b~J;D._ agora --.:. 
alguma coisa em tomo de 450 bilhões de cru~ 
zeiros devido à correção monetária, pura e 
simplesmente, de cadernetas já existentes em 
cruzeiros. Logo, M-4 está inchado, como esse 
número e a conversão deverá ser reduzida. 

A segunda coisa que enfatizaria também 
cruzados que estão em nome dos bancos, 
que estão colocados no Banco -central na for
ma de reserva em cruzados, não fazem parte 
das tabelas que esteio à âisposiçáo de V. Ex~' 
e nossa também, na medida em que estão 
fazendo parte de uma outra conta. Isso tam
bém pode ter distorcido um pouco. 

A terceira coisa é que contas tanto em cru
~ados quanto em cruzeiros estão continua
mente Gorrigidas em função de ta:!Cas de juros, 
em função de correçao monetária, dependen
do_ de dados. Então, quando nós projetamos 
coisas na frente, nós já perdemos, na verda
de, a relação de 19 de março, que eram com
paráveis mesmo. Era o primeiro dia em que 
cruzados e cruzeiros estavam sendo conver· 
tidos um em outro. A partir daí taxas inciden
tes em cruzeiros_e cruzados são totalmente 
distintas; nós podemos ter uma divergência 
de dados_a partir daí. 

E a terceira coisa que colocaria- prometo 
que vou mandar uma explicação muito mais 
detalhada, por escrito -é que comparar com 
19 de março os dad_os posteriores a 19 de 
março. De novo qualificaria. Dezenove de 
marÇO, uma massa de cidadãos foi para os 
bancos para convertercruzados_em cruzeiros, 
Um segmento conseguiu; outro, frustado, foi 
para casa _e v_oltou no dia 20 ao banco nova
mente. Logo, a cifra que aparece no dia 19 
não reflete o que estava embutido na Medida 
Provisória no 168 como sendo regra de con
versão estabelecida. Simplemente reflete 
quantas pessoas conseguiram ·converter um 
número de cruzeiros naquele dia, e só. No 
dia 20, na verdade, houve uma determinada 
quantidade, assim como no dia 21, e assim 
por diante. 

Na verdade, apresentei aqui no Congresso 
alguns dados so_bre o total de M-4 que esta
mos observando. No dia 15 de março separei 
o que era devido â Medida Provisória no 168 
e o que era devido às portarias, o que era 
devido a operações tfpicas do Banco Central, 
que também ~~pandem M-4 o_~ pod~m _con
trair; e, fh}alme:ilte_,- o que é inerente ao fun
C-ionamento de mercados financeiros. 

Cada cruzeiro que é lançado, na verdade, 
em M~4, pode zerar dois, três ou quatro, de
pendendo· de onde está aplicado, como está 
utilizado no si:;tema. 

Na ocasião, eu disse que 75% de M-4 e-xís
te_ntes e_m 15 d~ _maio podem ser" atribuídos 
à Medida Provisória n9l68, no seguinte senti
do: mecanismos estabelecidos dentro da Me
dida.PiOVISórlã R;; 1~_ explicam 7~% de M-4 
existentes em ts de maio. 

Dez por cento, e somente 10%, são eXPli
cados pelas portarias baixadas pel9 Minis_
tério da EcOnomia-, Fazenda e Planejamento. 

Se me lembro bem agora, acho que é corre
to o _núffii_ro,-7%, neste período todo de 60 
dias, somente 7% de M~4 existentes poderõ. 
ser atribuídos às operações típicas do Banco 
Ce_ntr,al, que, na verdade, podem serconside_
radas _como~- _efetívamente, política moncitá·
ria, expansão monetâria mesmo. Sete por· 
cento do estoque. _ , , 

E, finalmente, 8%, que somam cem, en
tão, sá"o devídos àS duPlas contagens e meca
ni_smos inerentes ao sistema financeiro cOin.O' 
um todo: multiplicador bancário etc. _ __ ~- ' 

A composição é mais ou menos isso. Eô-' 
tão, a posição de colocaç_áo de desmone~-'ª-~ 
rização, através de MP-~168 atravésde porta~ 
rias_ expansão monetária-etc, etC, deveria sér 
colocada nesses termos e não olhando os da." ' 

dos de 19 de março e como_ ele vem evoluin
do, porque 19 de março, rigorosamente, re
flete _circunstâncias daquele dia. 

Se aquele dia, por acãso, fosse um dia ex
tremanente chuvoso, ou alguma coisa assim, 
provavelmente o número seria menor e, hoje, 
teríamos uma expansão ainda maior, ou uma 
aceleração de conversão. 

Olhar esses números e atribuir a eles, nes
ses termos, comparando com 19 de março, 
descobrir daí fraudes e/ou perda de controle 
de conversões etc, acho que seria errado. 

Na verdade, 75% foram previStOs dentro 
da MP-168, que foi votada no Congresso e 
aprovada, e 10%, somente, aí incluídas, ob
viamente, todas as fraudes imagináveis, devi
do a portarias, 

E, finalmente, mesmo que o número men
cionado de 600 bilhões, fosse o caso em 31 
de dezembro, eu gostaria de me reservar, 
aqui, o direito de explicitar melhor essa ques
tão, isso não quer dizer, obviamente, que 
somente a caderneta ficará. 

Pode haver uma coincidência de números, 
mas isso não nos induz a .. : aliás, a caderneta 
foi um dos ati vos onde a coo versão era maior. 

Acho que depósito à vista foi o primeiro 
e caderneta foi o segundo. Conversão de ca
derneta foi um percentual muito maior, por 
exemplo, do que de overnigbt, ou de fundos 
de curto prazo. 

Logo, a coincidência de números no final 
do ano não significa que a caderneta ficou 
presa e outros não. 

Aliás, hoje a discussão, que já se toi-nou 
bastante acadêmica, na m·edida em que trans
ferências de titularidade e/ou pagamento de 
impostos etc, __ estão sendo feitos, hoje, ind.is~ 
criminadamente, se dá nõ seguinte sentido: 
a pessoa entra no banco é -é indiferente se 
o cheque que está sendo sacado é de sua 
caderneta ou overnight, ou fundo de depósito 
à vista seu. 

De maneira que todas as comas rendem 
a mesma coisa durante o mesmo períOdo. 

Co'!lo resultado disso, tJ.âO temos, hoje, 
condições de olhar e dizer: afinal, quanto foi 
convertido de caderneta? 

É rigorosamen-te. impossível responder a 
essa pergunta ou até podemos responder,. 
mas efa perdeu o significado, na medida em 
que o sujeitO pOçie ter_entrado no banco onde 
ele tem caderneta para pagar imposto ao iR-· 
vés de ir _on9e ele tinha, talvez, um fundo 
e dependend(! de Ulll ou·_outro, temos _um 
resultado diferente na matéria de conversão 
de cadernetas. 

E as es_t~niativa~- e nãÔ passam de estima
tivas- devido à MP-168, do que foi conver
tido em cadernetas são das mais elevadas. 
Algo perto de metade das cadernetas foram 
_na verdade, convertidas devido à Medida 
Provisória no 168. 

O SR. PRESIDENTE (Se.vero Gomes) -
Sr. AntôniO K.andir, quàü" -também pedir a 
sua brevídade, porque temos que ouvir as 
questõe_s do Senador Jamil ijaddad, antes de 
encerrar a sessão. 

O SR. ANTÓNIO l(ANDIR- Pois não, 
vou fazer uma breve observação a respeito 
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das questões. do Senador Mário Covas no que 
diz respeito à reforma administrativa. 

Sobre a reforma administrativa;·obviamen
te a melhor pessoa para responder sobre ela 
é o SecretáriO-da Administração, João Santa
na. No entanto, como fazemos parte da mes· 
ma equipe de Governo, vou me permitir fazer 
uma observação. 

O objetivo fundamental da reforma admi
nistratiVã é criar condições para um funciona· 
menta perfeito do Estado, do Estado que 
queremos. Então, o objetivo não é redução 
do décifit, inesmo porqUe se fosSe o objetivo 
a redução do déficit, faríamos, vamos dizer 
assim, um número de dispensas maior possí
vel, que, aí sim, se conseguiría um númei"o 
de redução de déficit Trrip-ortante. Só qu-e cei'
tamente seria uma redução importante em 
1990, mas acabariam por vii-diversos meca· 
nismos recriando um déficit importante em 
1991, 1992. Se o Estado não funciona bem, 
certamente de alguma forma isso se trans
forma em ineficiência e de alguma maneira 
o Estado vai ter de gastar mais à frente. 

Então, se o balizador fundamental fosse 
simplesmente o déficit, certamente a reforma 
administrativa não estaria sendo bem direcio· 
nada. Então, o objetivo da reforma adminis
trativa é criár cOndições adequadas para o 
funciõnamento--do Estado dentro da concep· 
ção que temos -com relação à questão do Es· 
tado. 

Por isso mesmo, essa questão do número 
tem que ser entendida de forma muito clara. 
Se fosse deixada simplesmente, no curto pra
zo, a necessidade de que cada uma das agên
cias governamentais fizesse a melhor gestão 
dos seus recursos, sem nenhum balizador, is
so -obviamente poderia levar aos resultados 
mais diversos. 

O que a Secretaria da AdminístraçãO fez 
foi estabelecer, com base numa análise geral, 
quais seriain os núriieros e -metas -que deve
riam ser atingidos. Esses números, o nObre 
Senador, colocou com absoluta precisão; eles 

. não podem ser pegos ao pé da letra, porque 
se pegarmos e compararm-o-s 30% numa em· 
presa do tipo "X", 30% corri uma empresa 
do tipo "Y" não tem sentido porque é 30%. 
No entanto, foi ff:ita uma -craSsificaçáo por 
tipo de empresa_para se colocar como meta. 
De certa forma colocar o ônus-da prova para 
não se chegar a essa meta ao gestor -de cada 
entidade, ou seja, o objetivr fUndamental do 
gestor de cada entidade é tentC)l"_atingir uma 
meta, estabelecidos os critériOs gerais, mas 
essa ineta, o li thelhor, esse número de demisw 
s6es, terá que levar em consideração o crité
rio-de bom funcionamento da instituição. Ou 
seja, esse é o objetivo, isto é, não é criar 
dificuldades para o bom funcionamento do 
Estado, mas enxugar o Estado. daquilo que 
objetivamente todo mundo_ sab_e_que há ex
cesso de pessoas. 

O ctifétio básico. é esse: há uma meta -
cada gestor terá que provar que não é possível 
chegar a essa meta. Então, esse é o ponto 
número um. Ponto número dois, as contas 
públicas. Do ponto de vista das ·contas para 
o ano de 1990, isso tem: u-ma contribuição 

importante na medida em que o objetivo é 
chegar a uma situação de superávit, evoluin
do de uma situação de déficit importante de 
8%. Então, a contribuição específica em ter
mos absolutos é bastante importante. 

Esse número-- a que o nobre Senador fez 
menção na verdade vai além do objetivo em 
termos de saneamento das contas públicas 
para 6 ario de 1990. Porém, algum número 
nessa direção é importante para o resultado 
que precisamos obter em 1991, como V. E~ 
sabe muito bem, boa parte desse esforço fis
cal corresponde a um ganho que oc_orre uma 
única vez, tanto no que. diz respeito ao certifi
cado de privaHzaÇ3:õ, c_omo os ganhos do pro
cesso de privatização, _como boa parte da ar· 
recadaçã()IOF, ela se extingue _este ano. 

Para conseguirmos o superávit de 1% do 
PIB no ano· que vem, vamos ter de realizar 
um esforço fiscal e boa parte deste esforço 
deverá ser feito através, ou melhor, desses 
ganhos financeiios deverão ocórrer em fun
ção do ajuste no que diz respeito ã máquina 
do GoVerno nest.e ano para gerar uma situa· 
ção financeira do G.ove.r:r;t.o .melhor em 1991. 

OSR. P!'ESIDENTE (Severo G01Ms) -
Concedo a palavra aO nobre Sena-dor Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD -Minhas per· 
guntas serão poucas e rápidas. 

Primeiramente, queria saber ~o Presidente 
do Banco- Central se pode informar .o. mon
tante da arrecadação do IOF sobre o. dinheiro 
congelado e a .transformação .. dos cruzados 
novos para cruzeiro. -0 mOntante da. arreca· 
dação do IOF. · · 

O SR. IBRAHIM ERIS ..C. Nãotenho o 
número aqui, vou ve:rifiCãr cõri:r'o· Secretário 
da Receita Federal o montante e ·vo_u enviar 
a V. EX' 

O SR. JAMIL HADDAD -Se não me 
engano, V. Ex• já ínf9rrilop, ~~~.t:J.~O gravei, 
o- montante de cruzados novos, hoje, levan-
tado pelo Banco Central? ' ' 

O SR. IBRAHIM ERIS - AP.roximada· 
mente, o último dado 'qUe .req'hO' ~ 4e ~9i~ 
trilhões e Oº-Y~çentos bil~õ~ d~ ,.CJ;}l~irQS. 

O SR. JAMIL HADDAD ~V. Ex• pode· 
ria informar qual o montante à época da im
plantação do Plano.? 

O SR. IBRAHIM ERIS- Quatio.trilhõés 
e duzentos e cínqi:ieniii bilhõeS. de crUzeiroS·,• 
aproximadamente. - · · · , · ' 

O SR. JAMIL- HAD.OÁD, ~ .. A .'tercei~a' 
pergUrita é ã Seguinte: V. E;x~ a,cJta impossível 
responder ao meu requerimento de informa
ções? 

O SR. IBRAHIM ERIS - Nobre Sena· 
dor, imp_oss(vel 1_1ão é. -_A questão, é jurídica 
e não sou jurista. Na verdade, estou acampa~ 
nliartdo ~s opiniões divergentes que há sobre 
a matéria. Aparentemente, há uma divergên~ 
cia ·entre Executivo e Legislativo sobre os 
procedimentoS que devem ser obedecidos an~ 
tes da divulgação de dados. _Nós, no Banco 
Certtral, antecipamos O desfecho desta maté
ria. Já estamos fazendo os levantamentos. 

O pedido de V. Ex~ enVolve levantamentos 
em 20 mil agências bancárias, conta por con
ta. O Banco Centraf pedíU aos bancos e te
mos, hoje, parcialmente, alguns dados dispo
níveis no Banco Central, que se referem a 
um período ainda - não é total do período 
em que V. Ex• requereu. Também, temost 
hoje, cifras nas nossas ·mãos acima de um 
milhão de cruzeiros. Os dados são muito vo~ 
lumosos, e são demorados pa:ra se levantar. 

O SR. JAMIL HADDAD - Então, V. 
Ex• continua, em razão do parecer do Banco 
Central, do serviço jllrfdico, achando que há 
problemas de ordem regai para fornecer esses 
dados em razão do sigilo bancário e não apro
vação pelo Plenário do Senado? 

O SR. IBRAHIM ERIS - Nobre Sena· 
dor, esta é a posição hoje do Departamento 
Jurídico do Banco Central e, aparentemente, 
a posição dos juristas do Poder Executivo. 

O SR. JAMIL HADDAD- Vou apenas 
ler o que está escrito no jOril.al, para ver se 
V: EX" confirnla-O que está aqUi no· jOrnal. 

"Na inteipi'etaç'ã6 do Banco· Ceiltràl, ineS· 
mO que quises·se,. a Ministra da 'Economia, 
Zélia Cardoso de Mello, não poderia entre
gar os nomes ao Senado Federal, uma vez 
que _o Banco Central está proibido de fome~ 
cer a lista. Portanto, o Senado tem a opção 
de submeter o pedido de aval ao Plenário 
ou solicitar ao Supremo Tribunal Federai pa
recer que coriSidere nulo o art. 38, ·da Lei 
da 'Reiorina Ba'ncária." 

Eiltão, pa:reee~me que o' serViço- jurídico 
do' bancd se fundamenta'neste dispositivo. 

O SR. IBRAHIM ERis - Nobre Sena· 
dor, sei"que o nosso Departamento Jurídico_ 
está se baseando em vários artigos da Consti
tuiçãqir;Ja.·Lei n~" 4.595. 

Querei afirmar que a todos os pedidos da 
Ministra cj_a Economia que estejam embasa
dos em l~i. o Banco ~ntr~l obedecerá. E 
o Banco Cenir.áfriã~ est~ ~e ne·g!!ndo a entre
gar os dados, o Banco Central, simplesmente, 
y~tá obç;c1e~ndo à lei. 'Se ;.t lei exigir que 
o ,Banco C~f\tra! forneça !Odo e qualquer da
do, isso será feito !.ogo que pudermos levan
tá-los; tanto que, como disse, para nos preve
nirmos sobre· um eventual desfecho que exija 
esse fornecimento, já ·estamos fazeildo os le
v'ahtainentOS pediildo aos bancos os dados 
que Serão fohie-cídos imediatamente, se a de
cis,ãc;> f~r n~~se ,seritido .. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Per· 
gunto a V. Ex~ -Se o.sigilo bancário prevalece 
também para a Polícia Federal._ 

. O SR. IBRAHIM ERIS -O sigilo bancá· 
rio é definido pela lei e prevalece em todo 
e qualqUer caso por ela previsto. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Não 
sei se V. Ex• leu o Jornal do Brasil de hoje 
com o tema: Conversão de cruzados leva seis 
à cadeia. Os policiais identificaram os envol
vidos por meio-de informações fornecidas pe
lo Banco Central. 

De maneira que me parece um fato extre
mamente inusitado que um Senador da RepU-
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blica, eleito pelo povo para fisc8.lizar, de acor
do com a Constituição, o Poder Executivo 
- e uma das maneiras de fiscalização se dá 
através do requerimento-de informações
não possa ter esse requerimento de informa· 
ções enquanto a Polfcia Federal pode tê-lo. 

Quero dizer a V. Ex• que, hoje, o Senado 
e o Prodasen estão ligados diretamente ao 
Banco Central e é muito fácil... Infeliz do 
Banco Centra] neste País se não tem o levan· 
tamento do que houve no País em termos 
bancários do dia 15 de fevereiro a 15 de mar
ço. Como poderá haver contro_le da situação 
económico~ financeira do Pafs _se o Banco 
Central não tem ·e.sses dados? · 

Parece-me, na realidade, uma fuga ao re
querimento de informações e V. EX" esteve 
aqui muito tranqüilamente, quando o seu no· 
me foi aproVado, dizendo que atenderia __ a 
todas as solícitaçOes que lhe fossem feitas pe
lo Senado, pois devia ao· Senado as informa
ções necessárias. No en~anto, boj_e, i_nfeliz
rnente, evasivas são feit_as oo sentido de não 
mostp~r à pop~Iaç~o br,asil_!*~ o v,azamento 
de j.rifc~mri3G9es_publjqaçl~s. dü;niamen~e. pela 
imprensa e qpe estão,spndo qegadas ao Se:na· 
do da República._ _ .. _ . 

De maneira que, quero deixar bem claro 
mais um fato aqui, que o sigilo bancário deixa 
de existir, o próprio Banco Central baixou 
uma instruçá9: no sentido .de que todas a_s 
apli~ç9es_ dev~!i~ _S!!~ ~r3J?,sf(?I:ID;ad?S_ ~-m 
umâ cónl:a sd. E está agui no meu _extrato 
ôaD.Cáno: Banco- dÔ Brisii .. R6tí"dp. Exfrâto 
em .c:~ad~s~ p~r~ sirpplej ~~n:r~r~ncla,. ~~Id? 
alt~erio~, -tan;to •. ~o~pap_ç~ ! \2 e. 3_. S~lçl~ re_tt: 
do, tal. . 

Pâra Ser feito iSsO; cjueb!ou-s~ O sigilo ban· 
cário. O BaitcO ·central conhece todos os da
dos de todos os brasileiros que' (êfn o seti 
dínheiro na rede bancária: Se niot1:Em, não 
há tomo controlar. -•, ·! m. ' 

V. E:JC ·me fo!rlebe dadOs aqui de quailto 
e::ciSte- de crü:Za'dóS- ó.ovos,'de·quanto foi COn
Vdrfidd. Conto' esse·Iblahta"niento foi feitO? 

- _; t ' •' ,.. ' I ' 

· O SR • IBre4:HIM ERIS ......:. OS b3ricos rios 
informam dadoS agrega--elos en'l crlJZâdos e éffi 
cruzeiros~ conta por' conta. ' · ' ' · ' 

Confoi:me tesPóitdemOs- taiíihéffi 'ao S~ria
dor Mário Covas; não temos em nossos com; 
putadores contas indiVidualizadas ~as. pes: 
soa's e n·em poderíamos d~r, pois trata~se de 
20 mil agências;milhares de cOntas P?~ a~~-. 
cia. Temos somente uril fluXo de informações 
p.ermanentes e diárias dos bancos para.·ç Ban
co~Central nas contas agregadas, po1s para 
feitura de polític.<Lmbiletária.o que precisa· 
mos são exatamente esses dados.. Temos, fis· 
caiizaÇão por agê_n~a;po~:·&::úi~_· e, aí sim,_ 
inerente ao trabalho do Banc.o __ Central que 
entra e vê conta por conta._ Mas a _feitura 
de polítiCa riiõõe-tifrià, confiolé monetário, 
n4o ·se· exige que saibamos se o cidadão X 
tem 100 ou 200 cruzados na conta dele; o 
que pre'Cisamos saber é se no agregado, no 
total, quanto existe em cruzados e cruzeiros 
ou' eventualmente banco por b'anco·, para de~ 
terminar reservas e depósitos cOmpulsórios 
dele etc. Mas, não temos esses dados e tam· ., 

bém não é impossív~llevantá~los, só que te
ríamos que pedir ao$ bancos para eles infor
marem sob_re esses dados. Temos já à nossa 
disposição esses dados, parcialmente, e esta· 
mos continuando a nossa pesquisa. 

Permaneço na minha posição, da ocasião 
da miilha aprovação, qoe falei aqui, estou 
tentando ;:ttender, da melhor maneira possí
vel, ao Congresso. Discutimos com o Senado 
sobre o fornecimento de dados, já instalamos 
n.qssos tçrminaiS aqui, e toda vez que vier 
algum pedido do Senador, do que eu sei, 
tentarei atender, da melhor maneira possível. 

Neste ca.so esto~ obrigado a aplicar a lei, 
e estou numa situação de proteger o sigilo 
b_ancár!o. dps cidadãos versus entregar. Essa 
é uma d~çisão jurídica que tenho que obede
cer, porque os cidadãos também tém prote
ção, por lei. 

No tocante a sigilo bancário, com a Polícia 
Federal, Dossa Diretoria de Fiscalização le
vanta, apura, e se houver evidências suficien~ 
tes manda para o Ministério Público os dados, 
pedindo que S'ejam processados a partir daí, 
no-âmbito do Judiciário. Nesta fase, even
tual,n.en~e. a Polícia Federal pode entrar no 
cjrci:Út~ ç)~ ·neto. S~ PMinistério Público não 
achar razões para dar prosseguimento ao pro· 
cesso, neste caso é devolvido ao Banco Cen
tral. Nosso dever 6 mandar o Ministério Pú
blico, qua-ndo tivermos evidências suficientes 
de que há alguma coisa contra a lei. Este 
6 no~so dever. Lpgo; o sigilo bancário pára 
af, e li6s. entregamos ao Ministério Público 
todos os dados que temos ao nosso dispor 
para que- as investigações se processem com 
total eficiência. 

. O SR. ÍAMIL HADDAD- Então. faço 
uma pergunta. V. Ex• náo reaebeu informa
ções de saques durante os feriados bancários. 
na rede bancária brasileira? · 

O SR.1)lRJ\I;IIM iúús ,..-Estamos verifi
cando e levantando ess_a_questão, sim. Todas 
as informações que reCebemos, Senador ... 

Ô SR. Jf..ÍI.jiL HAPDAD -:- Então. V. 
Ex~· e~t,á lev{lnt_ando-:- e o S~l,la,do há sessenta. 
e ti-ês dia·s solicitou - e somente agora o 
banco está Começando, iniciando os dados. 

Então, quero deixar bem claro aos nobres 
companheiros, Senadores aqui- presentes, 
que este Aviso n~'432, encaminhado pela Mi
njstr_a da EcOnpmia,_é apenas uma protelação 
para qtie nós não tenhamos esses dados, por~ 
que o próprio Preside~te do Banco Central 
diz que a orientação do serviço jurídico do 
banco é nç sentido que náo possa ser dada 
eSsa 'infOrrria_çâo. 

Portanto, S. EXi está dando uma interpre~ 
tação inexisfente, a de que o requerimento 
teria transitado na Casa. E não transitou. O 
Presidente apenas comunicou que tinha sido 
aprovado pela Mesa e encaminhou ao Minis• 
tério. E disse: 

"Determinei ao Banco Central as provi
dências para que dentro dos próximos 5 dias; 
à vista das dificuldades Operacionais, possa~' 
ser fornecidos os primeiros dados ao Senadd 
Federal." 

De maneira que, Sr. Presidente, queria di
zer o seguinte: 

Há provas concretas de saques nos feriados 
bancários. O Banco Central está levantando. 
O Banco Centra1 já levantou outros fatos, 
inclusive entregou ã Polícia Federal para apu
rar, e 6 pessoas foram presas em São Paulo 
em razão de informações fornecidas pelo 
Banco CentraL 

De modo que, Sr:. Presidente, queria ape
nas ter a confirmação da negativa do Presi
dente do Banco Central, em razão do que 
lhe é dito pela sua Assessoria Parlamentar 
e sua Assessoria Jurídica. E dizer da minha 
estranheza em razão do órgão fiscalizador. 
que é o Senado da República, não ter acesso 
às informações quando a Polícia Federal do 
Sr. Romeu Tuma tem acesso e a quebra do 
sigilo bancário se faz a qualquer momento. 

Eram essas as considerações que queria fa
zer, Sr. Presidente. 

O SR. lBRAHJM ERJS - Gostaria so
mente de fazer uma observação. 

Não há nenhuma intenção- de protelação 
na entrega de dados no pedido desses cinco 
dias. 

O SR. JAMIL HADDAD - Se é a sua 
interpretação, V. Ex~ tem o direito de inter
pretar da maneira que desejar. 

O SR. IBRAHIM ERIS - Claro. Sena
dor, V. Ex• pediu todos os saques acima de _ 
Cr$ 500 mil, no perfodo _do dia 15 a 15; hoje, 
o Banco Central não tem dados completos 
referentes ao período do dia 15 a 15, com 
relação aos saques acima de Cr$ 500 mil. Es
tamos ainda levantando, porque eu não tinha 
esses dados: precísamos pedir aos bancos que 
eles levantem, agência por agência, conta por 
conta, para nos mandar uma fita magnética 
para imp_rimir e entregar <J.O Senador_, se; íor 
o caso. 

O SR. JAMIL HADDÁÍ> ·-Estamos n~ 
era -dã- irlfõiitlática e exiStem Ós diScos que 
são transmitidos, ou melhor, os Clisquetes, 
dos bancos para o Banco Central. De modo 
que V. _Ex~ não vai fazer o cálculo numa pe
quena maq_ufninh_a; a info.çrpática hoje nos 
dá os dados necessários em poucas horas, 
para o Brasil todo, onde V. Ex• desejar e 
o montant_e_q:ue desejar. · -- -

O SR. _IBRAfflM ER.Is'...:..'Serúldor, Por 
isso que é possível coletar oS_ i::iados de perío
dos para V. Ex• levantar em alguns dias, em 
vez de ser em alguns anos. Graças à informá
tica estamos COnseguindo fazer issO, senão 
levaria alguns anos para levantar-se os dados. 

O SR. PRESlDENTE (SeVero Gomes) ~ 
Srs. Senadores; quero lembrar que a nossa 
Comissão tem reunião marcada para ãs 17 
horas; peço- a pteseriÇa dos Srs. Senadores 
para podermos adiantar nossos trabalhos. 

Muito obrigado ao Dr. Ibrabim E ris e ao 
Dr. António Kandir pela atenção que deram 
à nossfl Comissão -'~'' 

lLevanta-se a reumão às J3h30ilf1rF} 


