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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 12' SESSÃO, EM 4 DE MARÇO DE 
1992 

1.1-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENT-E 
1.2.1- Requerimento 

- N'? 40/92, de autoria do Senador Lourival Baptista 
e outros Srs. Senadores, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Deputado Sebastião Ferreira Silva. 

Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Lourival Bap
tista, Jonas Pinheiro e Mansueto de Lavor, tendo a Presi

. dência se associado âs homenagens prestadas. 

1.2.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.3-ENCERRAMENTO 
2- MESA D(RETORA 
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Ata da 12a Sessão, em 4 de março de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presid8ncia do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUI'OS, ACHAM .SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Amazonino Mendes - Epitácio Ca
feteira -Henrique Almeida -Jonas Pinheiro - José Paulo 
Bisai - Lourival Baptista - Mansueto de Lavor - Mauro Be
nevides - Meira Fílho - Nabor Júnior - R anal do Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,. ~A lista de 
presença acusa o comparéCiinentO "de 12 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.-

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos ttabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 40, DE 1992 

Pelo falecimento do Deputado SEBASTIÃO FERREI
RA SILVA, requeremos, nos termos do art. 218 do Regi
mento Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguin
tes homenagens: . 

a) inserção em ata de voto de prcofundo pesar; 
b) apresentação de condolências à fami1ia e ao Estado 

da Bahia; 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 4 de março de 1992. -Lourival Baptista 

_ - Mauro Benevides- Jonas Pinheiro- Mansueto de Lavor 
- Nabor Junior. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento. 

O Sr. Lourival Baptista - Peço a palavra para encami
nhar a votação, Sr. Presidente. 
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EXPEDIENTE 
CBIITRO GllÁPICO DO SENADO PEDBRAL 

PASSOS PÓRTO 
Diretor-Oeral do Sendo Federal 
AOACIEL DA SILVA MAlA 
Diretor Executivo 

DIÁIUO DO CONGRJ!SSO NACIONAL 
1..,...., IOb rapoJWI>ilidadc ela Meu. do Seudo fedenl 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor AdmiaistratiYo 

ASSINAWRAS 

WIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor btdustrial 

Semestral ··-···-·-·--·-··-·--·----··---·-- Cr$ 3.519,65 

FLORlAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE:Para encanli· 
nhar.) -Sr. Presidente~ Srs. Senadores, é com tristeza, triste
za mesmo, que me associo_ a esse vot9 de~P§S_ar pelo faleci
mento do Deputado Sebastião Ferrej.ra d~ Silva, do PMDB 
da Bahia. Tristeza, Sr. Presidente, n:ão só pelo SeU irlfausto 
falecimento, mas por estarem com ele seus três filhos, duas 
filhas e um filio, que com ele sucumbiram naquele de$astre 
aéreo. São coisas dó destino. SaiU." para procurar uma fazenda 
para comprar, quando aconteceu o acidente. 

Sebastião Ferreira-d_a. ~ilva foi Deputado EstadUal ita 
Bahia no período de 1983 a 1987, e fõfeieifo Deputâdo Federal 
em 1990. Era um homem trabalhador, com muitaS i'elaçõés 
de amizade, empresário bem sucedido em_suas atividades ru-
rais, e muito conceituado na su_a região. · 

Nesta hora, Sr. Presidente, comungamos dO- S"entiffiento 
do PMDB da Bahia, ao qual pertencia, da Assembléia Legisla
tiva, da Câmara dos Deputados, e da população de Barreiras, 
sua cidade natal, onde residia e para onde viajava quando 
ocorreu o lamentável sinistro que abalou a regíão. 
___ O ~~~s_o_pesar, Sr. Presidente, é exteilsivo a sua-esposa, 
D. Marina cisú()-e-SilVa; -e- aos- dentais -famHiares~ irmãos, 
parentes, e também àqt;eles que, na Bahia, lhe devotãvam 
estima e amizade, e que hoje lamentam o triste ·acidente. 

O sentim~nto no Senado Fe_deral, _atrayés da_ minha pala
vra, representando o nosso Partido, 6 PFL, é-de CPesai', muito 
pesar, por essa morte que tirou a vida de um parlamentar, 
nosso companheiro no Congresso, um pai de família devotado 
e dos seus três fi1hos, ocorrência que a todos nós trouxe pro
funda tristeza pelo lamentável ocorrido, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue 
o encaminhamento. -

O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a f.alavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra, para falar em nome da Liderança do PTB, ao nobre 
Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
neste momento, não poderia permanecer sílente, calada, a 
Bancada do PTB no Senado, quando se registra o doloroso 
passamento de um dos integrantes do Congresso Nacional, 
o Deputado Sebastião Ferreira da Silva, da Bancada âo PMDB 
da Bahia, passamento este, em conseqüência de um acidente 
lastimável que vitimou também os seus três diletos filhos. 

Tiragem 2200 -lares. 

Ficainbs aqui, à distâncía, tentando mensurar;- dimen~ 
_sionar, a dor que se acercou daquela faJ!lília, pera perda-dO 
seu nú~leo principal. A esposa, viúva, vê passai, assirD., de 
uma vtda para outra, o seu esposo, com quem tem vivido 
tantos anos, e os seus três .filh,os queridos. É certamente uma 
dor ins-Uperável, insuportável, a dor que deve estar sentindo 

-a viúva e os demais familiares ·dos que se foram. 
O Congresso Nacional sente profundamente a perda des

se Parlamentar que, certamente, era de grande valor, pois 
que, começando sua vida como comerciário, Uma atividade 
humilde de quem busca a sobrevivência com salários mingua
dos, conquistou seu espaço, e de comerciário chegou a comer
ciante, de comerciante chegou a agricultor e a político, pois 
foi Deputado Estadual durante duas _l~gislaturas no Estado 
da Bahia, qualificando-se, assim, para vir repre'Sentar o s'eu 
Estado no Gongresso Nacional. 

· Se não tivera extremado valor, esse homem, vindo de 
origem humilde, não teria assim se projetado e nem se qualifi-
cado para representar o seu Estado. _ 

Granjeou, certamente, a credibilidade popular ao se ele
ger e reeleger Deputado Eestadual e, mais ai:i:ida, ao se eleger 
Deputado Federal. 

_Homem, pqf!~fl~, _<:}_~ _r:econhecido valor na comunidade 
baiana, merece aqui que -pre-stemos 3JdiC:iiijas- tràdicit.Yn.ats-, 
aS homenagens devidas aos homens públicos de vida decente, 
de reputação ilibada. 

-Reconhecemos, aqui, o valor do falecido e-tributamos 
a ale as homenagens do Congresso Nacional e. em particUlar, 
do Senado Federal. 

Sr._Presidente, Srs. Senadores, deixo aqui, sincerament~ 
compungido, as nossas condolências e as nossas homenagens 
a esse_ grande pai de família. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue 
o encaminhamento. 

Concedo a palavra ao Líder do PMDB, Senador Man
sueto de Lavor, que falará pela sua Bancada. 

O SR. MANSUETO DF;_LAVOR (PMDB- PE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs·. 
Senadores, em nome do PMDB, venho também registrar o 
pesar da Bancada e de todos os companheiros do PM_OB 
no Senado à família do Deputado Sebastião F~rreira, à cidade 
de Barreiras, da qual era Líder e representante_ por tantos 
anos na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia e, agora, 
na Câmara dos Deputados, e ao astac;lo çla Bahia por_ ter 
perdido um dos seus maiS -a~stacaâo& _representantes na Cãnia-
ra dos Deputados. -
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A vida é assim, uma seqüênCia de alegiíã.s, de dificul
dades, de dor, e re_almente parece hoje um <;tia apropriado 
para esse registro, uma vez que se inicia um fei:il.po especial 
de reflexão pelo calendário da Igreja Católica. Hoje é Quarta
Feira de Ciilz3.S, O-ntem era Carnaval. É o sinal da vida -
um dia de alegria outro de tristeza. 

As alegrias do Deputado Sebastião Ferreira da Silva fo
ram os permanentes cantatas com o pOvo qu·e repres_entava, 
a sintonia que tinha com essa sua região, o oeste da. Bahia,_ 
o. além São Francisco, priilcípalmenie com-o desenvolvimento 
e o surto de progresso qoe ali era y_erificado. 

Tive a oportunidade, ainda este ano, de conversar diver
sas vezes com o Deputado Sebastião Ferreira, um homem 
inserido naquele contexto de desenvolvimento, de progresso, 
de estímulo à produção agropecuária- daquela região, uma 
das mais prósperas do Brasil, que é a região do além São 
Francisco. Ele se mostrava fascinado com todas aquelas pro
postas que visavam a impulsionar mais ainda o progresso da 
sua terra, a cidade de Barreiras, na Bahia, assim como todo 
o desenvolvimento-daquela região do São FranciSco, princip3.1-
mente aquela área que vai do rio Carinhanha até as bordas 
do lago de Sobradinho, que era especificamente a área de 
sua re·presentaçáo na Bahia. A sua trágica morte junto com 
seus três filhos, abalou profundamente a sua própria cidade. 
O seu sepultamento, segundo informes que tivemos, foi real
mente uma demonstração de prestígio. Mais de quinze mil 
pessoas acompanharam-no e a seus três filhos, vitimados no 
fatídico a,cidente da quinta-feira passada, à morada eterna, 
o cemitério. Realmente, aquela demonstração popular era 
um ato de justiça ao trabalho executa4o pelo Deputado Sebas
tião Ferreira, tanto no que se refere a um líder popular que 
emerge da força do seu trabalho, como também pela dedicação 
e seriedade com que vinha desempenhando seus sucessivos 
mandatos populares. Por tudo isso, quero me associar às mani
festações de pesar dos eminentes colegas Lourival Baptista 
e Jonas Pinheiro, em nome da Bancada do PMDB, e registrar 
também, aqui, os nossos sentimentos e o n<)ssO-luto pelo desa
parecimento do ilustre parlamentar baiano, pedindo que seja 
levada até a sua digníssima esposa, hoje viúva, D. Marina 
esar da Bancada do PMDB no Senado e de todos os compa
nheiros que realmente estão aqui a se ressentir da púda trágica 
do eminente Deputado, companheiro nosso do PMDB na 
Câmara dos Deputados, o Deputado Sebastião Ferreira da 
Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores qtie estiverem de acordo queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência, em nOme da- Mesa, deseja se associar à homenagem 
que o Senado Federal tributa, neste instante, ao Deputado 
Sebastião Ferreira, tragicamente desaparecido num desastre 
avia tório, no ·final da sem-alia. _ 

Destaque-se que, como Deputado Estadual, depois pas
sando a integrar o Congresso Nacional, o Deputado Sebastião 
Ferreira demonstrou, inequivocamente~ possuir prestigio e 
credibilidade· junto ao povo baiano, já que cOmpôs o Poder 
Legislativo daquela unidade federativa e, logo a seg1Jir, ascen
deu ao Parlamento Nacional. 

Recordo que, na Sessão Legislativa passada, fui procu
rado, certa vez, por um gtupo de parlamentares interessados 

em que, no Congresso Nacional, aprovássemos uma mensa
geiJl de créP.ito _adicional_ no valor de Cr$302 bilhões, para 
que o Gov'efnó utilizasse essa quantia nas operações de crédito 
rural e, dentre aqueles parlamentares, constava, exatamente, 
o Sr. Sebastião Ferreira, qne se: fez porta-voz, se fez intérprete 

-das reiviildiéaÇões de sua região, destacada agora, também, 
pelo Sen~dor Mansueto de Lavor, a região-de Barreiras, na 
Bahia. · · · 

Portanto, é com profundo pesar, da mesma forma como 
o fizeram P.Senador Lourival Baptista, em nome da Bancada 
do PFL, o Senador Jonas Pinheiro, em nome da Bancada 
do PTB e, há pouco, o Senador Mansueto de Lavor, em 
seu ·próprio nome e em nome, também, da sua Bancada e 
do Sena~~r;N~bor Júnior, presente neste instante, que desejo, 
em nome .. da M~sa, levar a manifestaÇão da minha solidarie
dade à família enlutada, à viúva, que continua ptanreiã.rido 
desaparecimento do seu esposo e dos seus três filhos. Levar, 
também, ao próprio Estado da Bahia, ao Deputado Ibsen 
Pinheiro, Presidente da outra Casa do Congresso, a manifes
tação do nosso pesar e das nossas condolências. 

Foi uma grande perda para o -congresso Nacional e, neste 
instante, o Senado Federal hom_!;.!nageia, portanto, a memória, 
que esperamos seja imperecível, do Deputado Sebastião Fer
reira. 

Em atendimento à deliberação do Plenário, a Presidência 
vai encerrar a sessão, designando" para a ordinária ãe amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DELE! DA CÂMARA 
N' 3·8, JJE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 38, de 1991 (n• 5.394/85, na Casa de origem), que introduz 
alterações na Lei n' 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que 

__ regula as atividades dos representantes comerciais a:ut6n0mos, 
tendo 

PARECERES, sob n•' 395 e 592, de 1991, da,Comissão: 
- de Assuntos Econômicos, 19 pronunciamento; favorável; 

2~ pronunciamento; sobre as Emendas no;os 1 e 2 apresentadas 
nos termos do art. 235, II, d, do Regimento Interno, favorável. 

2 

PROJETO DE LEI bO SENADO 
N• 173, DE 1991 

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

(Tramitando em conjunto com os Projeto de Lei do Sena
don'' 56 e 145, de W91.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat Marinho, 
que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de 
informação, disciplina a responsabilidade dos meios de comu
nicação e dá outras providências, tendo 

Par~cer, proferido em Plenário, da Comissão: 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro

jeto e às Emendas de no;os 1 e 3, contrário à dei n9 2, na forma 
de substitutivo que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So
ciais.) 
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3 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 145, DE 1991 

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

(Tramitatido em conjunto com ·os Pro_jetos-·de Lei do 
Senado n'' 56 e 173, de 1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n" 145, de 1991, de autoria dó Senador Márcio Lacerda, que 
regula o direito de resposta para os efeitos do incisO V, do 
art. 59 , da Constituição Federal, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, da ComisSão: 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro

jeto e às Emendas de n?' 1 e 3, contrário à de n? 2, na forma 
"de substitutivo que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So
ciais.) 

4 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 56, DE 1991 . 

(Incluído em Ordem do Dia, nos term:os 
do art. 172, I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projeto de Lei çlo Sen;l
do n"145 e 173, de 1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n 9 56, de 1991, de autoria do Sena9o.r_Jutahy Magalhães, 
que revoga o § 3~> do art. 20 da Lei n~' 5.250, de 9 de fevereiro 
de 1967, que regula a liberdade de manifestaÇão do pensa
mento e de informiições, e o inciso II do § 3~' do art. 138, 
do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 
institui o Código Penal, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, da Comissão: 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável aO pro

jeto e às Emendas de n""s 1 e 3, contrário à Emenda n"" 2, 
na forma de substitutivo que apresenta. 

(Dependendo de parecer da ComissãO -de Assuntos So-
ciais.) -

5 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 280, DE 1991 

(Incluído ~m Ordem do Dia, nos termos 
do art. 172,"I, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 280, de 1991, de autoria do Senador Odacir Soares, que 
dispõe sobr_e a_criação e o lançamento do selo comemorativo 
dos 160 anos de fotografia no Brasil, e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educaçao.) 

6 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 281, DE 1991 

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

Disct~ss-ão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~' 281, de 1991, de -~utoria do Senador Odacir Soares, que 
dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Fotógrafo, oficializa 
n~ Brasil o Dia Mundial da fotografia, e dá outras providên
cias. (Dependefldo de Parecer da Comissão de Educação.) 

7 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 18, DE 1991 

Discussão, em primeiio turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~'_18, de 1991, de autoria do Senador Alfredo 
Campos e outros SeÇ.hores .Senadores, que fixa o número 
de votos necessários à rejeição do v e~ (2~ sessão de discussão). 

8 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO 
N' 19, DE l991 . . 

Discussão,- em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~' 19, de 1991, de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg e outros Senhores Senadores, que suprime o item 
II e renumera o item III do art. 40 da COnstituição (2~ sêssão 
de discussão). 

9 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO 
N' 20, DE 1991 . . . 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Cõilstituição n""20, de 1991, de_autoria do Senador Coutinho 
Jorge e outros Senhores Senadores que dá nova redação ao 
art. 16 da Constituição Federal (2~ sessão de discussão). 

10 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 21, DE 1991 

- (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 358 do Regi
mento Interno.) 

Suprima-se do art. 155, item X, da Cons_tituoiÇão da Repú
blica Federativa do Brasil, a alínea b. (1~> signatário: Senador 
Ronan Tito.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se_ a se_ssão às 15 horas e 8 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1992 
1- ATA DA 13• SESSÃO, EM S DE MARÇO DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Requerimento 

-N0?41, de 1992, de autoria do Senador Mauro Rene
vides, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Pro
jeto de Resolução n9 3, de 1992, que estende aos ex-ceie
listas do Quadro de Pessoal do Senado Federal os mesmos 
benefícios assegurados pela Resolução n'i' 59, de 1991, aos 
servidores do Prodasen e do Cegraf. 

1.2.2- Comunicações da Pl-esidência 
-Término do prazo para interposição de recurso no 

sentido de inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 
do Senado n• 212/91, que altera a redação dos §§ 1• e 
2• do art. 49 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), apreciado conclusivamente pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A Cimara 
dos Deputados. 

-Término do prazo pata apreSentação de emendas 
ao Projeto de Decreto Legislativo n' 24183, sendo que ao 
mesmo não foram oferecidas emendas. 

-Recebimento do Aviso n~ 110~ de 28 de fevereiro 
passadO~ do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Relatório de Inspeção Extraordinária realizada 
na Área Internacional do Banco do Brasil S.A., no período 
<1• 28 de junho a 21 de agosto de 1991. 

- Recebimento do Ofício n~' 14, de 24 de fevereiro 
passado, do Presidente Alterno da Çomissão Parlameritar 
Conjunta do Mercosul, encaminhando o Regulamento 
aprovado por aquela Comissão qtie, lioidetinos do disposto 
no seu art. 25, deverá ser ratificado pelos Parlamentos 
dos Estados-Partes. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Visita da 

.comitiva integrada por S. Ex• e pelos Governador do Esta~ 

do de Sergipe, João Alves Filho, e Ministro da Infra~Es~ 
trutura João Santana, à barragem da Usina Hidrelétrica 
de Xingó, no Rio São Francis_co. 

SENADOR RúNALDO ARAGÃO - Apresenta
ção de documentos comprabatórios de sua inocéncia diant~ 
de denúncias de envolvimento de S. Ex~ em irregularidades 
junto à Fundação Nacional de Saúde. Extrativisino vegetai 
em Rondônia. Suspensão de guias de autorização para ex
ploração da madeira fornecidas pelo Ibama. Apelo para 
a viabilização do desenvolvjmento do Estado de Rondônia. 

SENADOR JONAS PINHEIRO - Demarcação da 
área de Livre Comércio de Macapá-8antana. Realização 
de reunião do Conselho de Desenvolvimento da Amazô
nia~ CQ~I;h-:- em 27 de fe~ereiro Ultimo, no Estado 
do"Amapá. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Omissão do 
Governo Collor no episódio de denúncias de atos de cor
rupção envolvendo o então Ministro Antônio Rogério Ma
gri. Apelo para a instalação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito para apurar denúncias de corrupção no primeiro 
escalão do Governo. Investigação, pela Receita Federal, 
do enriquecimento extraordináriO do Sr. P·aulo César Faria. 

SENADOR ÁUREO MELLO- Licenciando-se do 
Partido da Reconstrução Nacional- PRN. 

SENADOR ODACIR SOARES - Imparcialidade 
e isenção da pessoa do Presidente da República nos casos 
de irregularidades na administração pública. 

1.2.4- Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n9 7, de 1992, de autoria 

do Senador Humberto Lucena, que concede isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - lP I, para os 
veíCulos destinados ao uso no transporte autónomo de car~ 
gas. 

1.2.5 - Comunicação 
Do Senador Ronan Tito, que se ausentará do País, 

no período de 5 a 9 çio corrente mês. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTIIO ORÁPICO DO SBNADO PEDBRAL 

PASSOS !'ORTO 
Oiretor-Ger&l do SeDado Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor &ecutivo 

D!Aluo DO CONORI!SSO NACIONAL 
l•pre.ro sob rrspouabilidade da Meu. do Sendo Federal 

CARLOS HOMERO VIBIRA NINA 
Diretor Admiailtrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
·Dirc:tor ladutrial 

Semcaual ··-···---·---··-·------·----·--- Cr$ 3.519,65 

PI.DRIAN AUGUSTO OOUTINHO MADRUGA 

1 Diretor Adjuto 

3. ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 38, de 1991 (n' 5.394/85, 

na Casa de origem), que introduz alterações na Lei n~ 
4.884, de 9 de dezembro de 1945, que regula as atividades 
dos representantes comerciais autónomos. Discussão so
brestada, em virtude da falta de quorum para a votação 
do Requerimento n"' 42/92, lido nesta oportunidade. 

Projeto de Lei do Senado n' 173, de 1991, de autoria 
do Senador Josaphat Marinho, que dispÕe sobre a liber
dade de imprensa, de opinião e de informação, disciplina 
a responsabilidade dos meios de comunicação e dá outras 
providências. Apreciação sobrestada, após parecer profe
rido pelo Sr. José Paulo Bisol, pela Comissão de Assuntos 
Sociais, tendo usado da palavra o Sr. Maurício Corrêa, 
e sendo aberto o prazo de cinco sessões ordinárias para 
recebimento de emendas. (Tramitando em conjunto -Com 
os Projetas de Lei do senado n9 54 e 145, de 1991). 

Projeto de Lei do Senado n~ 145,"de 1991, de autoria 
do Senador Márcío Lacerda, que regula o direito de respos
ta para os efeitos do inciso V, do art. 5~', da Constituiç_ão 
Federal. Apreciação sobrestada, após parece[ prof~rido pe~ 
lo Sr. José Paulo Bisol, pela Comissão de Assuntos Sociais, 
tendo usado da palavra o Sr. Maurício Corrêa e sendo 
aberto o prazo de cinco sessões ord!~árais para recebimento 
de emendas. (Tramitando em conjurito cOm os Projetas 
de Lei do Senado n~ 54 e 173, de 1991). 

Projeto de Lei do Senado n9 54, _de19-91, de- aUtOi1.ã 
do SenadorJutahy Magalhães, que revoga o§ 3' do art. 
20 da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1947, que regula 
a liberdade de manifestação do pens·amento e de informa
ções, e o inciso TI do § 31' do -art. 13&; do Decreto-Lei 
n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que institui o Código 
Penal. Apreciação sobrestada, após parecer proferido pelo 
Sr. José Paulo Bisol, pela Comissão de Assuntos Sociais, 
tendo usado da palavra o Sr. Maurício Corrêa e sendo 
aberto o prazo de cinco sessões ordinárias _para: re~_bimento 
Q,e emendas. (Tramitando em conjunto Com os Yrojetos 
d'e Lei do Senado n' 145 e 173, de 1991). 

Projeto de Lei do Senado n' 280, de 1991, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a criação e 
o lançamento do selo comemorativo dos 140 anos da foto
grafia no Brasil, e dá outras providências. Apreciação so
brestada, após parecer da comissão competente, sendo 

Tiragem 2.200 exemp,.._ 

. 

aberto_ o prazo de cinco sessões ordinárais para recebimento 
de emendas. 

Projeto de Lei do Senado o,<:> 281, de 1991, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a criação do 
Dia-Nacional do Fotógrafo, oficializa no Brasil o Dia Mun~ 
dial da Fotografia, e dá outras providências. Apreciação 
sobrestada, após parecer da comissão competente, sendo 
aberto o prazo de cinco sessões ordinár:ais para recebimento 
de emendas. · 

Proposta da Emenda à Conslituiçãó--n, 18, de 1991, 
de autoria do Senador Alfredo Campos e outros Senhores 
Senadores, que fixa o número de votos Q.ecessários_ à rejei~ 
ção do veto. Em fase de discussão (2• sessão). · 

Proposta da Emenda à Constituição n' 19, de 1991, 
de autoria do Senador Fra_n~isco Rollemberg e outros Se
ílh4?res Senadores, que suprime ó iteril:1I-e renumera o 
item III dõ art. 40 da- Constituição. Em fase de discussão 

PropOsta de Emenda à~Q;nst_itui-ção n~_ 20, de 1991, 
de autoria do Senador Coutinho Jorge e outros Senhores 
Senadores, que dá nova redação ao art. 14 da COnstituição 
Federal. Em fase de discussão (2• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n' 21, de 1991, 
que suprime do art. 155, item X, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, a alínea b. Votação adiada por 
falta de quorum. (Art. 358 do Regímentt> Interno.) 

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR MARCO MACIEL- Homenagem pelo 

centenário de nascimento do Sr. Ulysses Pernambucano, 
pioneiro no campo da medicina social. 

1.3.2- Comunicações da Presidência 
-Deferimento do Requerimento n9 38, de 1992, de 

autoria do Senador Ney Maranhão, lido no dia 28 de feve-
reiro passado_. _ 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resofução _ n' 4/92 e ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 90/91, sendo que -aos mesmos não foram ofere-
cidas emendas. -

_1.3.3- Desig_naç~o da ~':':d~m do Dia da próxima ses
são 

1.4-ENCERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

~NmS -
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Ata da 13a Sessão, em 5 de março de 1992 

2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS J3 30 MINU10S, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra -
Amir Lando - Aureo Mello - Chagas Rodrigues - Humber
to Lucena -Jonas Pinheiro - Josê Paulo Biaol - Lourival 
Baptista - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco 
Maciel - Maurfcio Carrila ·- Mauro Benevidca - Meira Filho 
- Nahor JGnior - Odacir Soares - Rachid Saldanha Derzi -
Ronaldo Aragao. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 20 s.rs. SenãdOfes. Ha
vendo número -regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iníciamos-ítõSsos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lide;> pelo Sr. 

19-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 41, DE 1992 

Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, requefro 
a retirada, em caráter definitiVo, do Projeto de Resolução 
n~' 3, de 1992, de autoria da Comissão Diretora, que 'este-nde 
aos ex-celetistas do Quadro de Pessoal do Senado Federal 
os mesmos benefícios assegurados pela Resolução n"' 59, de 
1991, aos servidores do Prodasen e do Cegraf. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1992~"'"""" Sénador Mauro 
Benevides, Presidente da Comissão Diretora do Senado Fe
deral. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido será publicado e distribuído em avulso, oportuna
mente, submetido à deliberação do Plenário;- nos- termos do 
art. 356, § 2' letra b, do Regimento Interno. 

o SR. PRESIDEN"I:E (Mauro Beneviâes) -Na sessão 
ordinária do dia 4 esgotou o prazo previsto no art. 91, § 
39, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto re
curso, no sentido de inclusão em Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei do Senado n' 212, de 1991, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, que altera a redação dos parágrafos 19 e 
2' do art. 49 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal). 

A matéria foi aprOVada em apreciação c~!lclusiva pela 
ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania~ 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão 
ordinária de 4 do corrente, terminou o prazo para apresen
tação de emendas ao_ Projeto de Decreto Legislativo n"' 24, 
de 1983. 

Ao w ·jeto não foram oferecidas emendas. 
A ma ·5ria será incluída em Ordem do Dia, oportuna

mente. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi

dência recebeu, do Tribunal de Contas da União, o A viso 
n' 110, de 28 de fevereiro passado, encaminhando cópia do 

Relatório de Inspeção Extraordinária realizada na Área Inter
nacional do Banco do Brasil SI A, no período de 28 de junho 
a 21 de agosto de 1991. 

O expediente será despachado à Comissão de Assuntos 
EconómicoS para conhecimento e exame das sugestões conti
das na Decisão daquela Corte de Contas. 

O SR.~ PRESIDENTE (Mauro· Benevides) - A Presi
dência recebe1,1 o Ofício n"' 14, de 26 de fevereiro passado, 
do Presidente Alterno da Comissão Parlamentar Conjunta 
do Mercosul, encaminhando o Regulamento aprovado por 
a:quéla Comissáo- que, nos tennso do disposto no seu art. 
25, deverá ser ratificado pelos Parlamentos dos Estados Partes. 

A matéria será despachada à ComisSão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, nos termos do inciso VI do art. 
103 do Regimento Interno, a fim de ser, posteriormnete, sub-
metido ao Plenário. ---- --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seuinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
último dia 20 do corrente, pela manhã, o Governador do 
Estado de Sergipe, João Alves Filho, e o Ministro da Infra-Es
trutura, João Santana, acompanhados do Secretário de Plane
jamento de Alagaos, que repr:esentou o Governador Geraldo 
Bulhões; do Presidente da CHESF, Geraldo José Lopes; do 
Presi<!_e_nte da Eletrobrás, José Maria Siqueira de Barros; do 
Secretário Nacional de Energia, Artnando Ribeiro de Araújo; 
e vários Diretores da CHESF, visitram as obras da Usina 
Hiâi-elétrica de Xipgó, um empreendimento monumental, que 
já está com cerca de 60% das obras civis concluídas. 
-- --Desde a fase inicial do projeto venho acompanhando 

Coili ·grande interesse e entusiasmo, a concretização dessa 
hidrelétrica, a maior do rio São Francisco, que produzirá, 
quando estiver concluída, em agosto de 1994, 18 bilhões de 
quilowatts/hora, o que representam 25% do potencial hidrelé
trico da região. 

Sobre Xingó, tenho_ faladq no Senado sempre que algo 
importante acontece em -seu ptbcesso de _concretização, em 
cada etapa decisiva do' seu cronograma. Aqui falei em maio 
de 1972, em março e junho de 1974, e setembro de 1986, 
em março de 1987, em junho e novembro de 1989, em junho 
de 1990 e em junho de 1991. E hoje retorno a esta tribuna 
para comentar a ilustre visita que se faz a Xingó, o compro
misso do Presidente da República de concluí-Ia o início da 
instalação das turbinas da hidrelétricas, que é um marco im
portante, que assinala objetiv-amente Do sentido da conclusão 
da obra e o seu tão esperado funcionamento. 

As obras da hidrelétrica, hoje, einpfegam cerca de 8 mil 
pessoas, em termos de empregos diretos, e futuramente bene
ficiará 40 milhões de brasileiros. Até o momento já foram 
investidos US$1,5 bilhão. Até o final da obra US$3,2 bilhões 
terão sido investidos. 
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Nesta fase, e durante este mês, estão _sendQ _m2ntadas 
as seis primeiras turbinas, cada uma com cãpiCidad.e de 500 
megawatts, totalizando 3.000 megawatts. :.. • 

Foram visitadas também, pela comitiva, as obras do verte
douro da barragem, ·que tem 850 metros de _comprimento 
e uma altura de 140 metros. Para desviar o riO fdi'am construí-
dos cinco_ túneis imensos. · · 

A grandiosidade do cenário é apresentado pelo canteiro 
·de obras em atividade, conforme já tive a oportunidade de 
verificar nas diversas vezes em que lá estive --uma em 16 
de junho de 1989 com o então Presidente JoséBarney; outra 
em 31 de outubro do mesmo ano atendendo a convite, com 
uma Comis'são de Deputados, e duas fazendo parte da comi
tiva do Presidente Fernando Collor, quando fui distingüidO 
para com Sua Excelência acionar dispositiVo e da outra descer
rar a placa comemorativa do evento, respectivamente, em 
19 de junho de 1990 e 12 de junho de 1991 -;é motivo de 
admiração e júbilo para todos nós, brasileiros, a operosidade 
da engenharia naciorial, cuja competência tem sido tantas 
vezes comprovada nessa especialidade da construção de hidre-
létrica de porte, como essa de Xingó. . . .. . . ··· 

Durante a -visita, o Ministro João Saritãna reafifin-Ou_O_ 
propósito do Presidente Fernando Collor de ter Xirigó como 
uma prioridade e um compromisso do seu Governo, e disse; 
"em agosto de 1994 ele estará aqui, com todos vocês, inaugu~ 
rando a maior usina do sistema Chesf ... ", e anunciou que 
no dia seguinte, 21 de fevereiro, seriam desbloqueadas as 
contas da CHESF, por pclrte do Tesouro Nacional, para o 
pagamento do débito que a empresa tinha com o Banco Mun-
dial, no valor de 18 bilhões de cruzeiros. _ 

O Governador João Alves Filho, diante das afirmações 
concretas do Ministro João Santana, quanto ao grande inte
resse do Presidente da República de concluir a obra até agosto 
de 1994, ga-rantiu: "Hoje eu tive a certeza que esta magnifica 
obra não mais será interrompida, e isso é motivo de alegria 
e orgulho para todos nós, sergipanos". 

Finalizando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este breve 
registro sobre a importante visita feita à Xingó pelo Ministro 
da Infra-Estrutura, João Santana, e pelo Governador de Sergi
pe, João Alves Filho, e sobre as novidades relativas ao admi
rável avanço das obras, com o início da instalação das seis 
turbinas, manifesto a minha grande confiança nos grandes 
benefícios que esse empreendimento trará para o Nordeste 
e para o Brasil. 

Sr. Presidente, peço a transcrição com o meu pronuncia~ 
menta, dos seguintes artigos-publicados na imprensasergipana 
sobre os resultados dessa visita: "Ministro garante a João 
a conclusão de Xingó", Gazeta de Sergipe, 21-2-92; .. Obras 
de Xingó estão bem adiantadas", Jornal de Sergipe, 21~2-9-2, 
e o editorial publicado no Jornal da Manhã, nessa mesma 
data e sobre o assunto em referência. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENA
DOR LOUR/VAL BAPTISTA. EM SEU DISCUR
SO: 

MINISTRO GARANTE A JOÃO 
CONCLUSÃO 1;)0 XINGÓ 

Gazeta de Sergipe, Aracaju, 21 de fevereiro de 1992, página 
3 . 

O governador João Alves Filho e o Ministro da Infra-Es
trutura, João Santana, visitaram, ontem pela manhã, a Usina 
Hidrelétrica de Xingó, que está com maiS de 60 por cento 

de suas obras civis -concluídas e teve iniciada este mês a monta
gem cte ieradores e turbinas. O ministro garantiu ao gover· 
nador do Estado que a usina ficafá totalmente concluída em 
agosto de 94. "Hoje eu tive a certeza de que esta magnífica 
obra nãq niais .s.erá interrompida, e issO_ é motivo de alegria 
~ o_rgulho para todos nós, sergip~nos", disse João Alves Filho, 

- ao ouvir atentamente as explicações de técnicos da Chesf sobre 
o adiantamento da obra, onde serão investidos, até o final, 
cerca de US$ 3,2 bilhões. 

No canteiro da obra, o Ministro João Santana disse ao 
jornalistas que amanhã serão desbloqueadas as contas da 
Chesf, por parte do Tesouro Nacional, para que seja pago 
o débito que a companhia tem, cerca de 18 bilhões de cruzei~ 
ros, com o Banco Mundial. Esse pagamento, segundo o minis
tro, será dividido em quatro parcelas. Embora este assunto 
fósse preocupação por parte de diretores da Companhia Hi~ 
drelétrica do São Francisco, o Ministro da Infra-Estrutura 
garantiu que o objetivo principal da sua visita era p3ra ver 
de perto os trabalhos da obra, para depois levar informações 
_concretaso o presidente Fernando Collor. uconforme prome
teu, o presidente sempre disse que Xingó é uma prioridade, 

- e em ã.gosto de 94, ele estará aqui, com todos vocês, inaugu~ 
rando a maior usina do sistema hidrelétrico, que vai produzir 
18,4 bilhões de quilowatts-hora, 25% do potencial hidrelétrico 
da região". 

Acompanhado do Governador João Alves Filho, do Se
cretário de Planejamento de Alagoas, Guilhenne Palmeiras, 
que representou o governador Geraldo Bulhões, do Presi
dente da Chesf, Marcos José Lopes, do Presidente da Eletro" 
brás, José Maria Siqueira de B3.rros, e do Secretário Nacional 
de Energia, Arm3.n<Jo Ribeiro de Araújo, além de diretores 
da Chesf, o Ministro João Santana visitOu tOdo o canteiro 
de obra da usina, onde, este mês, estão sendo montadas as 
seis primeiras tüi'binas, Com capacidade indi v1dual de SOO me
gawatts, totalizando 3 mil megawatts. Toda comitiva visitou
também as obras do vertedouro e do eixo central da barragem, 
que tem 850 metros de comprimento e 140 metros de altura. 
O rio São Francisco, segundo explicações de técnicos da Chesf, 
foi desviado através de cinco túneis, com cumprimentos que 
variam entre 526 metros e 848 metros~ para que a barragem 
fosse construída. 

O Governador João Alves Filho disse ainda que a HidreH 
létricit de Xingó será de fundamental importância para o deR 
senvolvimento de Sergipe. A sua completa conclusão, disse 
o governador, vai evitar por completo o risco de racionamento 
de energia elétrica para região, além de viabilizar ã-i>reseilÇa 
de grahdesindústrias no Estado. "T9dos nós aguardamos Xí~
gó,_ para que possamos coDseguíi', entre outras coisas, a Zona 
de Processamento de Exportação". A Hidrelétrica de Xingó 
está proporcionando cerca de 8 mil empregos diretos, e vai 
beneficiar cerca de 40 milhões de brasileiros; abastecerá o 
equivalente aos Estados da_ Bahia, de.P~mambuco e do Piauí, 
ou um-país comoOChlle:-Até o momento já foram investidos 
cerca de US$ 1,5 bilhão, tendo como agentes financeiros o 
TeSOuro, Eletrobrás, BNB/Finame (equipamentos !J.acionais) 
e consórcio de bancos alemães - KFW, Morgan e Deutsche 
Bank (equipamentos estrangeiros). 

OBRAS DE XiNGÓ ESTÃO 
·BEM ADIANTADAS 

O Governador João Alves Filho e o ministro da Infra-Es
trutura, João Santana, visitaram, ontem pela manhã, a Usina 
Hidrelétrica de Xingó, que está com mais de 60 por cento 
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de suas obras civis concluídas e teve início este mês a mont~
gem p.e geradores e turbinas. O Ministro garantiu ao gover~ 
nador do estado que a usina ficará totalmente concluída em 
agosto de 94. "Hoje eu tive a certeza que esta magnífica 
obra não mais será interrompida, e isso é motivo de alegria 
e orgulho para todos nós sergipanos", disse João Alves Filho, 
ao ouvir atentamente as explicações de técniCos da Chesf sobre 
o adiantamento_ da obra, onde serão investidas, até o final, 
cerca de US$3 ,2 bilhões ... 

No canteiro da obra, o ministro Joáo Santana disse aos 
jornalistas que ainanhã serão desbloqueadas as contas da 
Chesf, por parte do Tesouro Nacional, para que seja pago 
o débito que a companhia tem, cerca de 18 bilhões de cruzei
ros~ com o Banco Mundial. Esse pagamento, ·segundO-O iriirlls
tro, será dividido em quatro parcelas. Embora este assunto 
fosse preocupação por~arte de direi~~s da Çompahhia Hidre
létrlca do São Francisco,- o ministro da Infra-Estrutura garantiu 
que o objetívó ptinCfpal da sua visita era para ver de peitO 
os trabalhos da obra, para depois levar informações concretás 
para o presidente Fernando Collor. "Conforme prometeu, 
o presidente sempre disse que Xingó é uma prioridade, e 
em agosto de 94, ela vai produzir 18,4 bilhões de quilowatts
hora, 25% do potencial hidrelétrico da região". 

Acompanhado do governador João Alves Filho, do secre
tário de planejamento de Alagoas, Guilherme Palmeiras, que 
representou o governador Geraldo Bulhões; do presidente 
da Chesf, Marcos José Coopes; do Presidente c!3:_~!~tro~r~s. 
José Maria Siqueira de Barros, e do secretá:ifo nãciói:ial de 
Eriergia Armando Ribéiro ·de Aralíjo, ·aiém de .díretofc~s __ d~ 
Chesf, o ministro João Santana visitou todo o canteiro de 
obra ·da usina, onde estão sendo rilontadas as seis primeiras 
turbinas, com capacidade individual de SOO megawatts, totali

. zando 3 niil mega,watts. Toda comitiva _visitOu também as 
obras do vertedouro e do eixo central da barragem, que tem 
850 metros de comprimento e 140 metros de altura._ O Rio 
São Francisco, segundo explicações de técnicos da Chesf, foi 
desviado através de cinco túneis, com comprimentos que va
riam entre 526 metros e 848 metros, para que a barragem 
fosse construída. 

O .Governador João Alves Filho disse ainda que a Hidre
létrica de Xingó será de fundamental importância para o- de
senvolvimento de Sergipe. A sua completa conclusão, disse 
o governador, vai evitar por completo o risco de racionamento 
de energia elétrica para região, além de viabilizar a presença 
de grandes iladústrias no estado. "Todos nós aguardamos Xin
gó, para que possamos conseguir, entre outras coisas, a Zona 
do Processamento de Exportação". A Hidrelétrica de Xingó 
está proporcionando cerca de 8 mil empregos diretos, e vai 
beneficiar cerca de 40 milhões de brasileiros; abastecerá o 
equivalente aos estados da Bahia, de Pe_rn_ambuco e do Piauí, 
ou um País como o Chile. Até o momento já foram investidos 
cerca de US$1,5 bilhão,· tendo como agentes financeiros o 
Tesouro, Eletrobrás, BNB/Finame (eqUipamentos Iiacioilais) 
e consórcio de bancos alemães--- KFW, Morgan e Deutsche 
Bank (equipamentos estrangeiros). · 

Aracaju, Sexta-feira, 21 de fevereiro de 1992 - Jornal da 
Manhã 

O governador João Alves Filho e o ministro da Infra-Es, 
trutura, João Santana, visitaram ontem pela manhã a usina 
Hidrelétrica de Xingó, que está com· m:á.is de 60% __ de suas 
obras civis concluídas e teve iniciada este mês a montagem 
de geradores e turbinas. 

O_ ministro garantiu ao_ governador do _estado que a usina 
ficará totalmente concluída em agosto de 94. "Hoje eu tive 
a certeza que esta magnífica obra não mais será interr6IÍlpida, 
e isso é motivo de alegria e orgulho para todos nós, sergipa
nos'', disse João Alves Filho ao ouvir as explicações de técnicos 
da Chesf sobre o ~diantamento da obra, onde serão investidas, 
até o final, cerca de US$ 3,2 bilhões. 

No canteiro da obra, o ministro João Santana disse aos 
jqrp.alis~as que amanhã serão_ desbloqueadas as contas da 
Chesf, por parte do Tesouro Nacional, para que seja pago 
o débito que a empresa tem, cerca de Cr$ 18 bilhõe$, com 
o Banco Mundial. Esse pagame"rito; segundo o ministro, será 
diyidi<lo ~.m quatro parcelas. 

Embora este assunto fosse preocupação·· por parte de dire
totes da Chesf? o" ministro da Infra-Estrutura garantiu que 
o objetivo principaf da sua visita era para ver de perto os 
trabalhos da obra, para depois levar informações concretas 
para o_ presidente Fernando CollOr. 

Conforme prometeu,_ o prc:is~d~n~t: sempre disse que Xin
gó -é Uma prioridade e em agOsto de 94 ele estará aqui, com 
todos vocês, inagurando a maior uSiria do sistema Chesf, que 
vai produzir 18,4 bilhões de quilowatts-hora, 25% do potenci:il 
hidrel~trico da região". 

Acompanhado do governador João Alves Filho, do secre
tário de Planejamento de Alagoas, Guilherme Palmeiras, que 
representou o governador Geraldo Bulhões, do presidente 
da_ Chesf, Marcos José Lopes, do presidente da Eletrobrás, 
JoSé Maria Siqueira de Barros, e do secretário n~ciOnãl de 
Energia,_Armitndo Ribeiro de AraújO, 31éin de dii"etores da 
Chesf, o ministro João Santana vi$itO!l todo o canteirO de 
ohrã.s -da uslria, Onde este mês, estão sendo montadas as seis 
primeiras tu"rbinas, com capacidade indiVidual de SOO mega
watts, tot~lizando 3 mil megawatts. 

Tóda comitiva visitou taihbém as obras do vertedOuro
e do eixo centrãi da -barragen:i, q!l~ tem 850 metros de compri
mento e 140 metros de altura. O rio São Francisco, se-gundo 
explicaç6es de ténicos da Chesf, foi desviado através de cinco -
túneis, com comprimentos_ que variam entre 526 meti-Os' e 
848 metros, para que a barragem fosse construída. 

O governador João Alves Filho disse ainda que a Hidrelé
trica de Xingó será de fundamental importância para o desen
volvimento de Sergipe. A sua completa conclusão, esclareceu 
o governador, vai evitar por completo o risco de racionamento 
de energia elétrica para a região, além de viabilizar a presença 
de grandes indústrias no Estado. 

''Tc;>dos nós aguardamos XiÍigó, _para que possamos _conse~ 
guír, entre outras coisas, a Zona de Prócessamento de Expor
tação". A Hidrelétrica de Xingó está proporcionando cerca 
de oito mil empregos diretos e vai be:nefi_car cerca de 40 mi
lhões de_ brasileiros; abastecendo o equivalente aos Estados 
da Sabia, Pernani~uco e Piauí, ou um- país como o Chile. 
Até o momento já foram investidos cerca de US$ 1,5 bihão, 
tendo como agentes financeiros o Tesouro, Eletrobrás,BNB/ 
Finame (equipamentos nacionais) e con~rci6 de bincc_J~ ale
mães-KF", Morgan e Deutsche Bank (equipamentos estran
geiros). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Be-rieVides) ..:... Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

OSR. RONALDO ARAGÁO (PMDB- RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, dois assun-tos me trazem hoje à tribuna dest~ 
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Casa: o primeiro--diz respeito às acusações feitãs- a mi_nha 
pessoa, na semana passada. 

Recebo hoje da Fundação Nacional de Saúde um ofício 
nó qual, dado o resultado de auditoria feita na Superinten
dência de Rondônia, está dito: 

Em anexo, encaminhamoS cópia do último relató
rio de Auditoria realizacla na_ Çoor9enação Reg_ional 
de Rondônia, no período de 2 a 6 de setembro de 
1991, pelos auditores Antonio Miguel de Oliveira e 
Carlos Antonio de Paula Marques, correspondente ao 
período _base sob exame de janeirp a julho/91. . 

Informamos que no mencionado_ relatório _não 
consta o nome do Senador Ronaldo Aragão, n~fll o. 
processo licitatório que envolve a finila-Engelpa Enge
nharia. Ademais, a matéria publicada na Edição do 
Jornal do_BJa.sil de 25-2-92, Do-que se refere à Sindi
cância iealiiada em dez/91 pelos auditores Antonio 
Miguel e Carlos Antonio, não corresponde à realidade 
dos fatos, visto que a auditagem naquela COordenação 
Regional ocorreu_ em data anter1º-~-~eali2:aÇ~~-do pro-
cesso licitatório acima citado. - ~ - - - - -

O Sr. Lourival Baptista- Permite..:me V. Ex•-um aparte? 

O SR. RONALDOARAGÃO -:-l'ois não. Duço ()aparte. 
de V. Ex~, nobre Senador Lourival BaptiSta. 

O Sr. Lourival Baptista- Nobre Senador Ronaldo Ara, 
gão, tomei Conhecimento daquelas aleivosias à sua pessoa. 
mas quando V. Ex~ aqui se defendeu eu. não estava em plená
rio. Quero, então, nesta oportunidade, trazer a V._Ex~ a minha 
solidariedade. Conheço V. Ex:\ sei quem V. Ex~ é, tenho 
informações a se_u tespeito. Isto, na vida, passa, meu. caro 
Senador; só. é ruim para quem não tem tempo de esperar. 
V. Ex• tem ·o con-ceito e a estima dos seus colegas e eu estou 
aqui para trazer a V. Ex~ a minha solida:ri~çlade pelo que 
lhe fizeram. São_coisas da vida e tudo passa ... 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço ao nobre Sena· 
dor Lourival Baptista, meu prezado e dileto· amigo, a quem 
aprendi a respeitar, nesta Casa, como pessoa humana e parla
mentar. 

Quanto às acUsações, solicitei certidões a todos os órgã<?s 
citados, e o meu nome não consta. Estão aqui as C_ertidões 
da Polícia Federal, tanto de Rondônia", como daqui de Brasília. 
Hoje, recebi relatóriC,- da própria auditoria da Funda_ção Na
cional de Saó.de, onde não fui citado, nunca passou o meu 
no~e por nenhuma alegação. Agora, é preciso que se procure 
saber, as razões de tal agressão-_:_-até irresponsável. 

Passo à Mesa umadocumentaçãO, parã q-ue ficjue--regis· 
trada nos Anais desta. Casa, da Superintendência da Polícia 
Federal de Rondônia, da Polícia Federal do DistritO Federal 
e o resultado da auditoria feita --na fJ.Ipdação ~acional de 
Saúde. 

O Sr. Magno Bacelar- Permit~me V. EX' um aparte? 

O SR- RONALDO ARAGÃO - Ouço V. Ex', nobre 
Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Senador Ronaldo Aragão, quan
do das-acusações publicadas na imprenSa-, fórilOs dos primeiros 
a nos solidarizar com V. Ex~ Tivemos ·a honra de participar 
da Coinissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali· 
zaçáo, onde V. Ex• pontificou como-Presidente, e podemos 
testemunhar a maneira ilibada, séria -é dedicada com que se 

tem demonstrado no trato da coisa pública. Hoje, V. Er. 
volta a trazer documentação mais do que suficiente, porque 
bastava a leitura do primeirO dOcumeD.to, da -Polícia Fedei-ai, 
parã- ·que todos nós ficássemos satisfeitos: Mas vemos, com 
a iriaior alegria, a preocupação de V. Er-. ao procurar escla
recer todos os fatos, demonstrando uma p-reocupação com 
a idoneidade do homem público brasileiro~ tão~ aviltada e agre~ 
dida nos últimos tempos. Essa preocupaçãó- engrandece esta 
Casa. A exemplo do nobre Senador Lourival Baptista. traze
iri_Os a ·nossa solidariedade mas, sobretudo, nossas congratu
lações pelo comportame_nto d~ V. Ex~ 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço ao nobre Sena
dor Magno Bacelar. 
_ Trago para conhecimento da_Casa esses documentos for
necidos pela Fund!!ção Nacional de Saúde. A própria Funda
çãO, na sua 3uditor.ia inteiiiã, ísenta o ineu ri_ome. As acusações 
aparecem sem nenhum documento e __ sem_ nenhuma Consis_-
têncía. -

Essas acusações preocuparafl!-·me, porque quando assumi 
a Presidência da Comissão Mista de Pla-nos, OrÇamentos Pú
bUç9s e Fiscalizaç_ãb -sabia que estava contrariando determi
nados interesses._ Segui em' frente e procurei, Cóin minhas 
forças e com a ajuda de companheiros como V. Ex\ comO 
o S~na_dor Çhagas RodxigJ.!eS:, como o Senador Jonas Pinh~iro, 
como o S_enador Lourival Baptista e outrOs, tirar o nome 
da Ço~is-são 4o desprestígio em que se encontrava, cumprindo 
com meu dever. 

Recebi, hoje, este documento da Fundação_Nacio]Jal de 
Saúde. Vou deixá-lo nesta Casa, para que não paire dúvidas. 

O Sr. Jonas Pinheiro--Permite-me-v. ~x_,-·um·aparte? 

O SR. RQNALDO ARAGÃO- Com prazer, ouço V. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Sena<;lor Ronaldo .Arag_ão, na 
verdade, a resposta contundente .dada por V. Ex', quando 
da edosaó 'daqUela leviana acusãção, já-era"Süficiente, era 
bastante para que este assUnto- nem sequer voltasse- à tona 
no plenário desta Casa. No entanto, creio ser de todo conve
niente e adequ·ado que V. Ex• insísta e--trãga à lume, mais 
u'ma vez, a SUa defe_sa veemente; porque assim é- qUe- deve 
:PrOéeder o liomem público, de reputação ilibada, que goza, 
Como V. Ex•, do 3.pr.eÇo;dO carinho, do respeito, da admiração 
e da estima de todos os seus Pares. Homem de caráter elevado 
e acima-de qualquer suspeita. aquelas acusações não lhe alcan
Çáriáín jafuais ·pela respeitabilidade e pelo prestígio que V. 
EX!' gõza no Corigi'esso Nacional. Volto a repetir: essa agressi
vidade nà reSposta eStá, ria medida, diretamente proporcional 
à agressividade da acusação. De modo que V. Ex~ pode perfei
tamente se exonerar de apresentàr defesa nesta Casa·, porque 
V. Ex-' não precisa de defeSa pessoal, V. Ex• tem a todos 
n"6s para lhe- defender. Trago aqui a minha solidariedade e 
a da Bancadã do PTB e, tenho certeza. a solidariid"ade de 
todos os companheiros que fazem a grandeza deste Plenário 
do Senado Federal. 

. Q_S_R. RONALDO ARAGÃO- Senador Jonas Pinheiro, 
agradeço a V. Ex~ pelas palavras a respeito da minha pessoa. 
É preciso que as acusações, quando feitas·; Sejam e-rrlbasadas 
eni documentos. Só aqueles que nada fazem é que têiiüempo 
pata caluniar. Nós que;:: estamos procurando chamar a atenção 
da Naç·ão a respeito -da problemática nacional e da proble
mátiCa-do meu Estado não temos te111po para- e até porque, 
por índole- fazer acusações levianas. Foi esta a Iitinha reyol-
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ta, quando naquele dia li nos jornais essas acusações feit3. 
a minha pessoa. Procurei de imediato os órgãos competentes 
para que dessem uma resposta, e hoje, volto a esta tribuna, 
para colocar- repito ...;.....;-aqui, nos Anais da Casa, a resposta 
dada pela Fundação Nacional de Saúde com relação a minha 
pessoa, para que não pairem dúvidas. E retornando a esta 
tribuna, repito aquelas mesmas palavras que proferi na -semana 
passada, que o tiro saiu pela culatra. No meu Estado, não 
satisfeito pela leviandade das acusações, ainda soltaram pan
fletos, como se fossem verd3.des. Quando aqui disse e outros 
jornais de grande circulação do País noticiaram, -c-om docu
mentos, que tudo aquilo não passáva de uma irrespotlSabi
Iidade. E hoje trago_ ma:is um documento _ _a esta Casª, para 
que fique registrado nOs -Anais, -e dizer dÕ nosso repúdio a 
essa política, essa politicagem que se i{Uer-·faiér· c:Oritra as 
pessoas, sem nenhuma prova, sem nenhuma responsabilidade. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. EX', Senador 
Humberto Lucena, meu Líder. 

O Sr. HuiDberto Lucena- Nobre Senador Ronaldo Ara
gão, no instante em que V. EX' traz ao Senado mais alguns 
documentos comprobatórios da sua absoluta inocência no caso 
que se tomou público, de uma acusação leviana contra alguns 
parlamentares, envolvendo o nome de V. Ex~. desejo reafimar 
em meu nome pessoal e de nossa Bancada, a minha irrestrita 
solidariedade, porque lhe conheço de longa data e sei que 
o procedimento de V. EX~ tem sido pautado dentro de uma 
conduta absolutamente correta, de acordo com aqueles parâ
metros que devem conduzir ·os homens de bem. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço ao meu Líder 
as palavras a mim dirigidas. 

Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz à tribuna 
hoje diz respeito ao problema relacionado com o extrativismo 
vegetal. , . 

Antigamente, o Ibama fornecia às empresas exploradoras 
de madeira uma guia de extração e com isso _a pessoa_ respon
sável pela exploração da madeira podia comercializar, dentro 
de um processo de respeito à natureza, à ecologia etc_. : . . 

Agora, para surpresa desse segmento e~n~miço do E!ita
do de Rondônia, essas guias foram suspenSas, trazeiido-prejui
zos incalculáveis para os que dependem da exploração da 
madeira. 

O mais grave é que nem o lbama nem os outrOs-órgãos 
responsáveis estabelecem os critérios de como _vai-se fazer 
a exploração, ·e isso está trazendo prejuízos enormes para 
a economia do Estado. 

Hoje, o Estado de Rondônia encontra-se numa situação 
a mais calamitosa possível porque a sua economia está direta
mente ligada à extração vegetal e à extração mineral,_ uma 
vez que a agricultura e a pecuária encontram-se ainda em 
estado incipiente. A situação -d_o_ nosso Estado é mais grave 
porque não temos indústrias. Toda a nossa arrecadação vem 
do extrativismo. Com essa atitude, o Ibama está levando o 
nosso Estado a situação caútica, aumentando o dese~prego, 
causando_desespero à população, que vive única e exclusiva
mente dessa atividade. 

Faço Um apelo ao Ibama e demais autoridades respon
sáveiS-para qUe eStabeleçam regras, mecanismOs que impeçam 
o fim dessa atividade económica, porque o Estado de Rondô
nia não tem mais fôlego para a sua sobrevivência, é um Estado 
que está ~vendo da economia de contracheque. 

O lbama está tolhendo o direito ao trabalho, o direito 
de exploração da madeira, que ele mesmo estabeleceu, através 
da lei, com as guias de exploração e do remane jo de florestas. 
Agora, sem mais ne·m ptenos, o Ibama secciOna de vez essa 
atívidade-econômica do Estado, levando ao desespero milha
res e niilhares de pais de família" como também aqueles que 
vivém dessa atividade diretamente. O madeireiro e aqueles 
que vivem diretamente da atividade do extrativismo vegetal, 
vivem, hoje, em Rondônia dias negros. 

Chamo a atenção ~ peço ao Ibama que estabeleça regras. 
Ora, se eXistia uma regra de acordo com o que estabelecia 
a lei, se agora essa regra não mais exíste e não se _dá outros 
!Ílécanis'nios', não podemos entender como esse segmento_ da 
economia do meu Estado vai sobreviver. Não é só o dono 
da madeireira que está sofrendo, são os funcionários que de
pendem disso, milhares de desempregados. Com isso aumenta 
a ·criminalidade e a prostituição. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que haja o equilí
brio entre a natureza e o homem, para que o homem possa 
viver. A situ3ção chegou ao ponto de um cidadão ser conde
nado à prisão, porque mat9u un:r.a pomba; foi condenado a 
2 àrlós de cadeia. Essa ave foi abatida para saciar a sua fome. 
E como resultado disso, esse cidadão foi _condenado a 2 anos 
de reclusão. 

Sr. Presidente, nem tanto ao céu nem tanto ao mar. 
É preciso que exista o equilíbrio para que o homem da Ama
zónia possa sobreviver, para que o homem da Região Amazó
nica possa existir.- O que_está acontecendo hoje na Amazónia 
impede que as suas riquezas sejam exploradas i'acioilalmente, 
impede a ida daqueles que para lá desejam ir. 

- ~ão há essa história de agressão ~ natureza. O que há, 
sim, são interesSes outros para que o desenvolvimento da 
Amazônia não ocorra, principalmente, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, no meu Estado, o Estado de Rondônia, onde, 
a "cada dia que passa, a situação económica se deteriora, che
gando a um ponto em que não vislumbramos, no horizonte, 
nenhuma saída. 

_ A pressão, tanto nacional quanto internacional, é Oe ta
manha grande~ que o Estado não pode suportar. O E.stado 
não tem economia para suportar essa pressão e aqueles .que 
optaram por viver em Rondônia, para colaborar com o seu 
desenvolvimento, para que o Estado participasse do desenvol
vimento nacional, hoje estão tendo cerceado o seu direito 
de cres_cer. 

-A -cada d1a aumenta a malária, a cólera, o saneamento 
básico, não existe no Estado, e não estamos vendo ningUéni, 
nem as autoridades federa,is se movimentarem para a solução 
desse problema, que ·não é só de Rondônia, é da Região 
Amazônia, âo Brasil. Se não houver uma solução de imediato 
para o Estado de Rondônia, Sr. Presidente e Srs. Senadores 
-e não quero s-e~ profeta do Apocalipse -não vejo sa~~~-

Eu disse aqui, em vários outros pronunciamentos, que 
fiz nesta Casa, e estpu repetindo agora, que não entendo 
e não posSo entender, como é que um Estado sobrevive com 
uma economia de contra cheque. Como é que um Estado 
vai viver com a economia de contracheque? 

-Sr.. Presidente, é preciso que as autoridades_do_ âmbito 
federal s_e responsabilizem pela sobrevivência do Estado, uma 
grande preocupação nossa. 

É um Estado que não tem energia elétnca, é um Estado 
que tem as suas estradas deterioradas. É um Estado que não 
conta com investimentos básicos. 
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Então, é preciso que se faç-ã~algllritã-~Cóisa. É Preciso 
que o Gove:i:nó Feae <al olhe de outra maneira para viabiliz3r, 
de uma vez por todas, a sobrevivência do Estado de Rondônia. 
Porque, a cada dia, o que estamos vendo, o que ptesen:ciãint>s 
, é que o Estado começa a não atender às suas responsa;.
bilidades nos campos da saúde, do saneamento básico, do 
setor viário, etc: _ --

Sr. Presidente, a situação no meu Estado nierece Uma 
atenção especial do Governo Federal, para que esse Estado 
possa sobreviver a esta crise por que pasSa atualmente, uma 
crise maior do que a crise _de outros estados, que conseguem 
sobreviver devido às suas indústrias e outras atividades econô~ 
micas. 

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

O SR. RONALDOARAGÃO -Coin prazer, nobre Sena-
dor Odacir Soares. - -

O Sr. OaaCir Soares- Ouvináo à "parte ffual do <seu 
discurso, em princípio-concordo interamenie com V. Ex•, prin~ 
cipalmente porque as carências do Estado de Rondônia são 
muito graitdes, malgrado haver o Governo Federal, nos últi-

Não vemos outras obras de investimento do Gov_emo 
Federal, até porque por uma lei, que se extinguiu no final 
do ano passado, estabelecia que o Governo.tinha responsa~ 
bilidades para com o Estã.do, coisa que J).unca vimos. O Go~ 
vemo Federal dá as atenções constitucionais, mas não as aten~ 
ções _@~--º Estad_o em crescimento merece, não as atenções 

=que dev~ria dar, como mandava a Lei n~ 41. 
Senador Odacir Soares, o que eStamos vendo é que o 

_Estado continua na mesma. Não há plano de Governo, não 
há plano para o desenvolvimento, n~m para o setor de saúde, 
de educação, viáriO, nem para o setor de saneamento básico. 
O que precisamos e que haja um plan9 para o desenvolvimento 
do Estado, em todos os sentidos. Que haja um plano que 
dê ao Estado -condições de vida_-, porque sua agricultura é 
incipiente, agricultura que não gera a riqueza que deveria 
gerar, até. pelo fato de não ter preço mínimo, até pOrque 
a política estabelecida pelo Governo que aí está, a partir do 
Paralelo 13, que começa em Colorado do Oeste, como disse 
muito bem V. Ex\ extinguiu todo o desenvolvimento da agri~ 
cultura no Estado. -

mos dois anos~ realizado no Estado investimentos maciços O .Sr. Odacir Soares --Permite~me V. Ex~, novamente, 
e vultosos, se computarmos detalhadamente todos os investi- ilustre Senador? 
~entos. Lamentavelmente, Rondóniª fqi __ víHma, nOª)íl~iJ!!OS __ 0 SR~ RONALDO ARAGÁO _Pois Dão. 
Cinco anos, de governo que levaram o Estado à (_alêncta e_------'--'---- _ --~-' __ ,____ __ __,______ ----~--
à ruína. O GoVerno Federal e o atual Governo do- ESúldo O Sr. Od.acir Soares -Não queria estabelecer polêmica 
encontraram Rondóna numa situação de calamidade, _eu diria, com V. Ex• em relação aos inves(iii_lentos ~o_ Estado de _Ron.dô
até, numa situação pré-falimentar. Essa reã.Iídade física, essa nia, pois V. Ex\ naturalmente, sabe melhor do que eu,_pois 
realidade instituciorial, essa realidade e(jOnômica, essa reali~ é Presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso 
dade social, de certo modo, precisa ser· imediata e urgente- Nacional. Mas, se formos computar simplesmente o orçamen~ 
mente modifiCada, como ·quer V. Ex•, no que estou- plena- to federal do ano passado, e isso nada tem a ver com ~ ano 
mente de acordo. Entretanto, temos que-considerar_que não ~nterior, ~rque -õs- Or~mentõs -não-sé-Comunicam, não se 
têm bastado os investimentos niaciços, que·-quero-Fêafirriâr, mt_~rcomurucam a não ser nos restos a pagar, nas despesas 
aqui, que foram feitos e estão sendo feitos pelo Gõve_fno que foram efetuadas no exercício e são transferidas para outro 
Federal e pelo próprío Governo- do Esiãd"O-de Rondó!].i~. exercício, os orçamentos não se intercomunicam a não ser 
Rondônia, qUeiramos ou não, de março de 19-90 parã--Cá, através do Plano Plurianual de Investimentos. Entretailfb,
teve o seu perfil inteiramente mudado. Talvez Pudesse estar se _formos computar o Orçamento da União do ano passado, 
esse perfil um pouco melhor. Entretanfo,confoi"me V. Ex• ao qual me referi, V. Ex~ vai verificar que mais de 500 milhões 
muitO bem ressaltou, temos que oonsiderar as dificuldades de dólares foram investidos no Estado de Rondônia pelo Go~ 
que o· Estado vem atravessando, em decorrência das dificul- verno Federal. Tenho esse_s dados totalmente computados. 
dades que o -País vem atravessando. Mas, diria a_ V. Ex•, V. Ex~ também_vai verificar que o Governo estadual fez inves
primeiro, que estou de pleno acordo com V. Ex~l .de_ q~_e_ timentos maciços nó Estado. Primeiro, pagando parte conside
precisam ser feitoS maciços investimeiitoS no Estado.--Diria ráve[ dos débitos .que foram deixados pelo Governo anterior, 

apenas que maciços investimentos tê:r:n sido feitos, a ·níVel eStimad~s, seguri.do o at_ual Governador, e~ mais de 60 bilhões 
de Governo Federal e estadual. Entretanto, esses inve~tjmei;J.~ de cruzerros. Parte de~sas despesas suspettas, totalmente sus~ 
tos são insatisfatórios, na medida em que O EStadO:-de 1985. peitas, totalmente sem origem, seguildo auditoria, inclusive 
até março de 1990, foi totalmente destruído. Esta é uma reali- processada pelo Tribunal de Contas do E_stado de Rondônia. 
dade que, inclusive, repercutiu nas últii:ria:S eleiÇões reã.IiiadaS Quero reafirmar que n~o discre;o _de V. Ex~. quando consi~ 
em todo o país. - - dero que mais investimentos precisam ser realizad?s no Esta~ 

do.- O que eu desejava apenas considerar é que, primeiro, 
vultosos-investimentos foram realizados; segundo. que o Go~ 
verno do Estado vem realizando investimentos na forma da 
capacidade de investimento do Estado de Rondônia, conside
rando~se, inclusive, os vultosos débitos que foram deixados 
pelo Governo anterior. Então, há que se consíderar a prop-or
cionalidade dos inve.o;;timentos com a situação pré-falimentar 
e de destruição total em que deixaram o Estado de Rondônia 
desde 1985. Não me refiro apenas a 86, quando assumiu o 

O SR- RONALDO ARAGÃO .:_Agradeço a V. Ex' pelo 
aparte, nobre Senador Odacir Soares, embora não concorde 
com o que diz V. Ex•, de que a dilapidação do estado tenha 
começado em governos anteriores. É evidente que V. Ext 
sendo de um partido adversário do que estava no Governo, 
tem uma opinião diferente da minha. 

Quando o Governo Se instalou após a eleição democrática 
disse que a solução do estado se faria âe imediato, pelos 
investimeD.tos que eStariain vindo do Governo Federal. 

E o que estamos vendo é que os investimentos em ROndô
nia são de Governos anteriores, não são do atual Governo 
Federal. É o prosseguimento das obras da Usina de Samuel, 
~ obras da BR-364 que estamos vendo em Rondônia. 

. governo do Estado o ex-Deputado Jerónimo Santana. Refi
ro:llie a março, abril de 1985 a 15, 14 de março de 1991. 
Quer dizer, estamos concordes na primeira afirmação -de V. 
~x• de que O Estado precisa de mais investirrientos. O Estado 
de Ro_ndo~a é um estado que precisa de investimentos. Veja 
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V. Ex~- e V. Ex~ não fez essa observação -que o Estado 
de Rondônia, por incrível que pareça, é, neste momento, 
o maior produtor de grãos da Amazónia brasileira. O Estado 
de Rondônia produz mais grãos do que o Acre, do que o 
Amapá, do que Roraima, do que o Amazonas, -do que o 
Pará: É o maior produtor de grãos da Amazónia tradicional 
-não vou incluir o Maranhão, que está na Amazônia Legal, 
porque neste momento, não tenho os dados do Estado do 
Maranhão. Veja V. Ex~, o Estado, por força da pujança, 
da capacidade, da força de vontade, do patriotismo de seus 
próprios habitantes, é, hoje, o maior produtor de grãos cfa 
Amazónia brasileira. Então, parece~ me qUe esse fato coincide, 
inclusive, não diretamente com os investimentos _que-foram 
realizados pelo Governo Federal, em nível de Banco do Brasil, 
que também foram muitos, mas ciiin-o fluxo de recursos que 
foram colocados no Estado e que repercutiram nà sua agricul
tura. Todos sabem que o agricultor não produz uma boa safra 
se ele não tiver a perspectiva de transformar essa safra em 
riqueza. E Rondônia, hoje, é uma demonstração da capaci
dade de seu povo cm tornar seu Estado rico na medida em 
que produz a maior safra da Amazónia brasileira. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Senador Oôacir Soàres, 
V. Ex~ se refere a 1985, quando o atual Governador que' 
era meu colega na Assembléia, p~rticipo~. ta_!tlbém, do_ e~divi
damento de 20 milhões de dólares para a construção do _sistema 
de captação de água no Estado. Sabe V. Ex• que R<:mdônia 
é o Estado que tem a menor dívida no País. - - - -

O Sr. Odacir Soares- Eu não me referi a·esSe endivi~ 
damento. 

O SR. RONALD()ARAGÃ.Q ___.:Então, veja o seguinte: 
o problema é que _a política agrícola do GovernO Federal 
excluiu Rondônia, quanto ao armãzenarrierlto, pfeçó míní
mo ... 

O Sr. Odacir Soares - Como V. Ex!' explica o fato de 
o Estado ser, hoje, o maior produtor de grãos da Amazônia? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Pela força do seu povo, 
não pela ajuda do Governo FederaL - - -

O Sr. Odacir Soares -Sim, más e· os recui'sos,·o di:riheiro' 
para produzi!? - -- ' 

O SR. RONALDO. ARAGÃO·...:... Forám recursos do pró
prio agricultor, até porque a"agii.Cultura em ~ondônia, como 
no Brasil inteíto, não é subsidiada. -- - - -

O Sr. Odacir Soares -.:.._ Nobre Senador, o Estado de 
Rondônia tem uma das melhores redes de armazenamento, 
diria até do Brasil. O EStado de Rondônia tem rede de armaze
nagem com espaço sobrando. V. Ex• sabe disso. "0-.Estado. 
de Rondônia é um EStado povoado conl grandes armazéns 
nos seus pontos mais recônditos~ São os armazéns da Cibrazem 
que, desde o ano passado, foram assumidos pela Cagero, 
Companhia de Abastecimento do Estado de Rondônia. Eu 
diria a V. Ex• que o Estado de Rondônia tem armazéns sobran
do. Talvez, com essa safra, agora, esses armazéns já se tornem 
um pouco insuficientes; rio que não acredito, porque o Estado 
continua, inclusive, a construir arm-azéns. Talvez o Estado 
de Rondônia seja um dos poucos Estados brasileiros que pode 
se dar ao luxo de ter armazéns com capacidade ociosa. Não 
faltam armazéns. Eu dria, até, que os créditos agrícolas são 
insuficientes - nesta parte~- V. Ex• tem razão - mas o fato 
de nós termos uma grande safra implica, necessariamente, 

•na existência de recurs.os. Não vamos tapar o sol com a penei
ra .. Sem recursos, o agricultor não produZ. Sem a perspectiva 
de vender o seu produto por _b9m preço, ou por um preço 
o, o agricultor também não produz. Uma boa safra implica 
no_ otismo do pequeno e médio agricultor. V. Ex~ sabe que 
Rondônia tem, hoje, o segundo pólo cacaueiro do BrasiL 
V. Ex~ sabe que Rondônia deve ser o 5'?, ou 6"'Estado brasij€!iro 
produtor de café. Não se está inventando nada lá. Os recursos 
existem e estão transitando no Estado. Podem decorrei- da 

·mineração, podem decorrer do garimpo, podem decorrer de_ 
recursos públicos, federais, municipais, estaduais. O fato é 
que eXistem recursos - sem eles, o _agricultor não produz 
- existe também uma perspectiva satisfatória para o agri
cultor. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ou, então, não tem outra 
saída. 

O Sr. Odacir Soares --Acho que saídas existem muitas. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Senâdor· Odacir Soares, 
quero ratificar o que V. Ex~ disse, que o número de armazéns 
do Estado de Rondônia é muito grande. Foram feitos pelo 
Governo anteriOr, o que V. Ex~ reconhece ... 

O.Sr. Odacir Soares- Feitos pelo Governo Federal. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -A -Cibrazem tinha pou
cos, sabe muito bem V. Ex~ 

- --OSr. Odacir Soares- Em Rondôiüa só ha-via a Cibra-: 
zem, nobre Senador. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Mas ela possuía muito 
poucos armzéns. Quarido se criou o Cagero, no GoVerno ante-= 
rior, .é qU·e foram esP~fhaos armazé:ris eni todOs_ os recantos 
doE~t~do. 

O Sr. Odacir Soares - A Cagero não fez nenhum arma
zém em Rondônia, nobre Senador, quem fazia era a Cibrazem. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Então V. Ex• está dosco, 
nhecendo; A Cibrazem tinha uns armazéOS _de lona. . -

O Sr. Odacir Soares - A Cibrazem foi extinta agora 
no Governo Collor, quando se criou a_Conab. · 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Mas os armazéns de 
Rondônia foram feitos no GoVerno ãntetior. V. Ex~ disse 
muíio bem, o Estado tem: uma grande rede-de armazéns cons
truídos pelo Governo anterior, que V. Ex~ critica e e eu criti
quei 'tãmbém. V. Ex~ agora dá a demonstração pública de 
que eXiSte ·uma grande rede de armazéns- no Estado. 

---O-Sr. Odacir SOãres- Armazéns federais, V. Ex~ mío 
se:i-á capaz de mostrar, em nenhum ponto do Estado de Rondô
nia, um só armazém que tenha sido construído pelo governo 
do Estado_ 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Nobre Senador Odacit 
Soares, essa é uma polêmic3. O Gõverno Federal não cons
truiu armazém nenhum, a não ser os da Cibrazem, que era 
uma companhia. 
· Mas, Sr. Presidente, isso é bom para que se esclareçam 
os fatos. O nobre Senador Odacir Soares reconhece que há 
uma rede de armazéns construída no governo anterior para 
atender à safra, mesmo sem a ajuda do Governo Federal. 

Sr. Presidente, eram essas as minhas considerações, na 
tarde de hoje, a respeito do_s problemas na economia do Esta
do de Rondônia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O S.R. 
RONALDO ARAGÃO EM SEU DISCURSO: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERA~ .... 
FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE 

Em 25 de fevereiro de 1992. 

OFÍCIO W 75/92 
Do: Presidente da Fundação Nacional de Saúde 
Endereço: Anexo ao M.S. -Ala "A" -saia 354 
Ao: Senador José Ronaldo Aragão 

Exm\' Senador 
José Ronaldo Aragão 
Senado Federal 
Brasília-DF 

Senhor Senador: 
Tendo o presente seu expediente de 25 de fevereiro p.p., 

encaminho-lhe, em anexo, cópia de manifeSfãÇãO da AUdito
ria-Geral desta Fund~ção, sobre o contido na matéria publi
cada no Jornal do Brasil, edição do dia 25-2-91, cujos serv-iços 
de auditoria realizados na CR/FNS/RO,. que ocorreram no 
periodo de 2 a 6 de setembro de 1991. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex~ prote
tos de estima e considerç_aão. - Baldur Sc_hubert 

De ordem 
Encaminhe-se à Auditoria-Geral para as devidas providências 
Volte, após, ao Gabinete do Presidente. 

Em 26-2-92 

Ao Gabinete da Presidência 
Em anexo, encaminhamos cópia do último relatÓriO de_ 

Autoria realizada na Coordenação Regional de Rondônia, 
no período de 2 a 6 de setembro de 1991, pelos auditores 
Antonio Miguel de Oliveira e Carlos Antonio de Paula Mar
ques, correspondente ao período base so.b exame de janeiro
a julho/91. 

Informamos que no mencionado relatório não conSta o 
nome do Senador Ronaldo Aragão, nem o processo licitatório 
que envolve a firma Engelpa Engenharia. Ademais, a matéria 
publicada na Edição do Jornal do Brasil de 25-2-92, o que 
se refere à sindicância realizada em dez/91, pelos auditores 
Antonio Miguel e Carlos Antonio, não corresponde à reali
dade dos fatos, visto que a auditagem nãquela Coordenação 
Regional ocorreu em data anterior à realização do processo 
licitatório acima -citado: _ _ _ 

Brasília, 28 de feve-reiro de 1992- Oldair José Pinheiro, 
Auditor/FNS. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL NO ESTADO DE 

RONDÓNIA 

Ofício n' 295/92-CART/CRP/SR/DPF/RO 
Porto Velho- RO 27 de fevereiro de 1992 

Exm9 Senhor 
Dr. Ronaldo Aragão 
D.D. Senador da República 
Brasília- DF. 

Senhor Senador: 
Em atenção sua correspondência, datada de 26 de feve

reiro próximo passado, informamos-lhe que não recebemos 
nenhuma denúncia oriunda do Sididato dos Servidores Fede-

rais de Rondônia, referente à Fundação Nacional de Saúde, 
envqlvendo sua pessoa. _ ---

- - Por outro lado, tramita nesta SuperintendênCia Regional 
do Departamento de Polícia Federal em Rondônia, o Inqué
rittfPolicial n9 31/92, instaudo pua apurar possíveis irregula
ridades ocorridas em licitãção da Fundação Nacional de Saú
de, Coordenadoria de Rondônia. 

Até a presente data ninguém se referiu ao seu nome 
nos fatos em apuração no citado Inquérito Policial. 

Na oportunidade apresentamos a V. E>:' protestos de 
estima e elevada consideração. -Bel. Robert Rios Magalhães, 
Delegado de Polícia Federal. 

SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL NO 
DISTRITO FEDERAL 

Of. n' 2305-CART/DPFAZ 
Em 24 de fevereiro de 1992. 

Exm• Sr. 
Dr. Ronaldo Aragão 

Senhor Senador: 
Em atenção a sua correspondência, desta data, informa

mos-lhe que não recebemos nenhuma denúncia oriunda do 
Sindicato dos Servidores Federais de Rondônia;·ref~reilte à 
Fundação Nacional de Saúde, não havendo nenhuma investi
gação dirigida por esta Autoridade sobre tal fato. 

Ainda, informamos-lhe que temos conhecimerito de que 
a Superintendência Regional do Departamento de Polícia Fe
deral em Rondônia recebeu documentos nesse sentido, tendo 
consultado-nos sobre o caso e. sido orientada para apurar os 
fatos naquela descentralizada. 

Por oportuno, não divulgamos nenhuma notícia referente 
a envolvimentos de parlamentares no caso da Fundação Nacio
nal de Saúde e nem o faremos, pois que esse assunto é de 
exclusivo interesse da Casa Legislativa própria, não cabendo 
à esta Autoridade divulgar atas que envolvem seus membros, 
sem permissão ou solicitação de quem- de direito. 

-Em derradeiro, até esta data ninguém se referiu ao seu 
nome nos fatos que apuramos. 

Na oportunidade, apresentamos a V. Ex~ nossos protestos 
de estima e elevada consideração. - .Ní~i~. 8.rasil Lªçorte, 
Delgado de Polícia Federal. 

Durante o discurso _do Sr. Ronaldo Aragão, V: Sr. 
Mauro Benevides, Prest'dente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

OSR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Concedo a 
palavra ao no~re_ Senador J~nas ~inhf?i~o. 

O. SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presid~nte, 
Sr'!5 e Srs. Senadores, estava-a ouvir atentamente o pronuncia
mento do nobre Senador Ronaldo Aragão, bem como a parti
Cipação do nobre Senador Odacir Soares, e observei a preocu
pa-ção -de ambos centrada na busca de saídas para o desenvol
vimento do Estado de S. Ex~ DemJ,nciaram dificuldades, eScas
sez de recursos, falta de planejamento. 

Voltei-me, em meu pensamento, para as condições de 
um outro ponto distante da Amazónia, o Estado do Amapá, 
que, com muita honra, represento nesta Casa. 

Lembrei-me que na última quinta-feira, dia 27 ,ocorreu 
um fato auspicioso, um acontecimento da maior importância 
para o futuro do nosso Estado. Trata-se de um fato aparente-
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mente muito simples, que, poi-ser-de rara ocorrência na Ama
pá, recebeu contornos de relevância para a população locaJ, 
para os administradores públicos e_ para a ~lasse política. Refi
ro-me à reunião do ConselhO cte Desenvolvimento da Amazô
nia, o Condel, órgão colegiado da Sudam, com os governos 
dos estados da região. 

Digo que é de relevância e de importância porque ~ão 
raros. Em 10 anos, aconteceram apenas duas reuniões da 
Sudam no Estado do Amapá. Se outras razões_ não hõuVeSS~. 
a realização da reunião em si já era importante para nós. 
porque significa, por assim dizer, um chamamento da atenção 
das autoridades dos órgãos do desenvolvimento da Amazônia 
para a nossa realidade. Presentes estavam, além de vár!os_ 
governadores da Amazónia, o SeCretário do DeSerivolvimento 
Regional, Dr. Egberto Baptista, bem como o Superintendente 
da Sudam, e entre outras autoridades, representantes de mi
nistros. Lá tivemos a oportunidade de assistir ao desenrolar 
daquela reunião, onde alguns projetas de importância para 
o desenvolvimento do Amapá foram aprovados: Mas, para 
mim, o mais importante não foi a aprovação daqueles projetas, 
mas a perspectiva que nós estamos vivendo da demarcação 
da área da Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana, 
Macapá, a capital do Estado; Santana, Município desmem
brado de Macapá, que constitui, por assim -dizer, parte da 
Grande Macapá. E tOdos nós nos recordamos daquela sessão 
prolongada que aqui tivemoS no Senado, ao final da qual 
logramos a aprovação de um projeto de lei que regulamentava 
ou atualizava a legislação que rege a superada legislação da 
Zona Franca de Manaus e, entre os seus artigos, o ·art. 11 
criava, pOr inspíiação e iniciàtiva do Senador José Sarney, 
a Zona de Livre Comércio de Maca pá e Santana. -

Tive a oCasião, em breve prOnuncianiento ria' reU:.tlião 
da Sudam, de chamar a atenção do Secretário;· DI-. Egberto 
Baptista, para a relevância desse-fato. DisSe-àS~ Ex~ lá, ~mo 
digo ao_s Senhores aqui, que o Amapá, sendo terminali<;iade 
geográfica, não sendo possuidor de terras férteis, sendc; d~ten~ 
tor apenas de manchas de terras agricultáveis, distanCiadas 
do grande centro consumidor, que é Macapá ... Disse também 
das dficuldades imensas de alcançarmos o desenvolvimento· 
por essa trilha, pela rota do setor primário: Nosso rebanho 
é inferior a 200 mil cabeças de gado, entre bovino_s e bubalinos. 
Nossa produção agrícola, produção de alimentos, é apenas 
a de subsistência. Há escassez de matéria-prima em volume 
e em diversidade para ser industrializada. Há falta de energia 
elétrica para beneficiar, para industrializar o que, porventura, 
houvesse para ser industrializado_. Inviabiliza também, a curto 
e médio prazo, o desenvolvimento do Amapá pela via,_pelo 
caminho do setor secundário. - - · 

Resta-nos, portanto, a ·unica opção-, ·que -é 3 saída pelo 
setor terciário, pelo desenvolvimento do comércio e da presta-
ção de serviços. - - _____ _ 

E foi para esse ponto que chamei a atenção de quantos 
participaram daquela reunião no Ultimo_ dia 27 de fevereiro, 
porque há uma controvérsia. A lei que crioo a Zona de Livre 
ComérciO de Macapá e Santana fala da limitação de uma 
área de 20 quilómetros quadrados, uma área contínua, abran~ 
gendo os dois municípios. Uma _só área de livre comércio 
em área contínua e contígua, representadas pela vizinhança, 
pela fronteridade dos dois municípios. 

E eu colocava, naquela ocasião, a seguinte preocupação: 
por que e para que foi criada a Zona _de Livre Çomércio 
em Macapá e Santana? Certamente que foi para promover 
o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida daquele 

nosso povo pobre e sofrido, porque não_ temos liga_ç~_o rodo~ 
viária com outro ponto do País. Na prática, é como se fôssemos 
uma ilha e isso dificulta, em muito, Q nosso desenvolvimento. 

Daí por que entendermos que a lei devia sednterpretada, 
pelos que vão promover a demarcação,- no seu sentido mais 
amplo e devem ser estendidos ns benefíci_os aos dois rrmnicí
pios, à 3rea geral total dos dois municípios, porque não deve 
hay_erpreocupação com fiscalização, co-m evasão, com contra-

. bando, porque a própria geografia, a própria natureza se en:. 
carrega de bloquear, de dificultar a saída, o contrabando de 
bens que para lá sejam conduzidos para ser comercializados. 

E se Somos fronteira, somos uma área sensível, que deve 
sofrer, do Governo Federal, uma ação mais decisiva, para 
promover o nosso desenvolvimento, para que a ocupação das 
nossas fronteiras ocorram de forma mais efetiVa, q"ue sejam 
promovidas a havitação, a população, o comércio, a indústria; 
que a riqueza se faça-nas froriteínis para que sejam Preseivadas 
a nossa cultura, os nossos hábitos, os nosso c6sfumes em 
favor da defesa dos nossos interesses em razão dos interesses 
dos países fronteiriçoS. 

Daí apelei p3fa o Secretário Egberto Baptista, para que 
promovesse ações no sentido de que a demarcaç-ão da área 
fosse entendida de forma mais ampla. Estamos esperando 
e aguardando esta compreensão, chamando a atenção do Go
verno Federal para a necessidade, para a preocupação de 
se povoar, de se adensar a população da área de fronteira, 
para que promovamos, assirri, a nóssà ségu,rança, a segurança 
de nossas fronteiras. - -

Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, estamos· ern viaS 
d~ receber os organismos que vão promover esta demarcação, 
e esta.mqs confian.tes. de que o apelo que fizemos lá, como 
fi?e:mo~ aqui, seja atendido e seja dada a oportunidade ao 
povo,_ao nosso povo do Amapá, àqueles que moram naquela 
região tão distante, tão isolada do resto do País, que merecem 
e precisam receber algum sopro de desenvolvimento, algum 
alento que dê forças para mais trabalhar e para melhorar 
as condi_çõ~s de vida. da nossa população. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Corn a palavra 
ô nóóre Líder Humberto Lucena. 

O SR. HUMBEÍÜO LUCENA (PMDB ---PB. Como 
Líder, pronuncia b se_guionte discursO.)_- Sr. PreSidente. 
Srs. Senadores: candidato a Presidente da República em 1989, 
o Presidente Fe_mapdo Collor fez_o di_scurso de moralização 
da vida pública brãsileira. Sua Excelência enfatizou o seu 
comprOmiSso" com a austeridade administrativa, a fim de que 
não mais viesse a ocorrer no País, para desencanto da nossa 
população, os fatos gravíssimos que teriam ocorrido no passa
do. Não tenho nenfmma d~yida de que os milhões e milhões 
de votos que asseguraram ampla vitória ao candidato do Par
tido d"a Reconstrução Nacional - PRN -por maioria aóso
lu,ta, 1!ª-quela memorável sucess;to presidencial, deveram-se 
à credH,_iliQade que a sua palavra despertou no seio de nosso 
povo. Como que, Sr. Presidente, ~rs. Senadores, renová va-se, 
e11tãO, a mesma prédica mo-ralizadora que havia sensibilizado 
as multidões, por ocasião da inolvidável campanha que reali
zou no Pafs, o ex-Presidente Jãnio Qu~dros, em 1960. 

Entretanto, Sr. Presidente, f! .Srs. Senadores,.<iecorridos 
quase dois anos do Governo Collor digo neste instante, com 
a responsabilidade de Líder do PMDB e da Oposição_ nesta 
Casa, que a Nação está perplexa com as denúncias de corrup-
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ção div-ulgadas, diariamente, através da imprensa escrita, fal;.-
da e televisada. - _ 

Quem~-n:ão ___ SEf lembra das denúncias de irregularidades 
na contratação de obras do Programa SOS R_o_dovias logo 
no iníciõ da atual adminiStração, quando era Minfstro da Infra
Estrutura o Sr. Oúres Silva, a quem reputo um homem de 
beni e que, por isso mesmo, ao tomar conhecimento delas 
exigiu e obteve a demissão do então Se_cretário Nacional de 
Transportes de sua Pasta? 

Não se sabe afé_ hoje, poi'ém-, quaiS- as irregularidades 
apuradas, quais os responsáveis põr elas e se- algUin deles 
chegou a ser punido. 

Quem riâo se lembra, fambénl; daS de"iiúildaS c'!e irregula: 
ridades na Legião Brasileira de Assístênc_ia~ que envolverallJ. 
pessoas de intimidade do Poder, algumas, inclusive vinculãd3:s 
à famfiia do Senhor Presidente da República, notadamente 
do Estado_ das Alagoas? -

Quem não se tembra, também, das denúncias cie i:ITegula-
ridades na comercialização do café, atingindo, inclusive, di reta 
ou indiretamente, a personalidade da ex-Ministra da Econo
mia, Zélia Cardoso de Mello? E, mais uma Vez, o Governo 
não divulgou o que foi porventura apurado quanto a essas 
denúncias, quais _os respOnsáveis e se foram punidos. 

Quem não se lembra, também, das denúncias de irregula
ridades relacionadas com as fraudes_ na Pre~idência Social, 
a partir do momento em que o Deputado Maun1io Ferreira 
Lima, um dos vice-Líderes do PMDB e da Oposição na Câma
ra dos_ Deputados, trouxe a público um documerito que lhe 
chegou às mãos, comprovando o_ escândalo na Previdência 
Social? 

É bem verdade que, nesse caso, houve, a princíPio, uma 
sindicância realizada pelo então Ministro do Trabalho e da 
Previdência Social, Sr. António Roségio Magri, que, entre
tanto, não foi aCeita pelo Senhor Presidente da República, 
que solicitou urna nõVa ülvestigação ao entãO Secretário de 
Administração, Dr. João Santana, o qUe significou-; clara
mente, uma intervenção branca no Ministério do Trabalho 
e da Previdência Social, apesar de o titular da Pasta ter conti
nuado_ Ministro. 

Mais adiante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para surpre
sa geral da Nação, quem não se lembra também das denúncias 
de corrupção no Ministéi'ió da Saúde, contra dois Diretores 
da Fundação Nacional de S3.úde que, O() :qJ.omento, se encon~ 
tram presos, respondendo a processo por crime de peculato? 

E, o piOr é que, segundo a ex-Presidente da F1,1ndação 
Nacional de Saúde, Dra, Isabel Stefano e, inclusive, segundo 
os depoimentos dos dois DiretoreS presos; ficoU comprovada, 
pelo menos, a omissão total do ex-Ministro da Saúde, Depu
tado Alceni Gúerra-,O-conrra· qUem; nes-te-momento;-se-raz
um inquérito ria Polícia Federal, por decisão do Procurador
Geral da República. 

E, por Ultimo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para estar
recimento geral, temos as denúncias de corrupção devida
mente comprovadas, por gravaç,óes, contra o_ eX-Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social, Sr. Rogério Magri. 

Sobre este rumoroso caso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a imprensa escrita, falada e televisada tem aberto amplo espa
ço, para levar..9 ·conhecimento dos fatos_ a todo o País. Tudo 
começou com ·a denúncia levada ao Palácio do Planalto pelo 
Sr. Volnei Álvila, ex-Diretor de Arrecadação e Fiscalização 
do Instituto Nacional de Seguridade Social. S. S• teria procu
rado o General Agenor Homem de Carvalho, Chefe da Casa 

Militar da Presidência da República, para entregar-lhe a prova 
cOnCreta de que o ex-Ministro estava envqlvido em atos de 
corrupção administrativa. Não conseguiu chegai ao Chefe_ da 
Cas-a-Militar, m-aS manteve contato com seo.·ofidal-de-gabi
nete, o Coronel Pimenta, que se incumbiu de levai' o aSsunto 
ap seu conhecimento. Segundo o depoimento do Sr. Volnei 
A vila, S. Ex~ prometeu recebê-lo, juntamente com o Sr. Minis
tro da Justiç~, em data que seri;;l marcada postedormente. 
Entretanto~ essa audiência não se realizou e o fatO é que 
a prova materiarda corrupção do Sr. Ministro Antônio Rogé
rio Magri não chegou às mãos do Chefe daCasa- Militar da 
Pre$idencia da República, General Agenor Homem de Carva
lho; ·nem do_ Sr. Ministro da Justiça. 

Dí3.S depois, telefonaram ao Dr. Volnei-Ávila, para dizer 
que, em face da exoneração do Sr. MiniStro do Trabalho 
e PreVidência Socíal, não haveria mais audiência, pôtq1.i'e o 
Sr. Ministro havia sido substituído, e então, ele deveria procu..: 
nit·o nOVõ Miriistro do Trabalho e da Previdência Social, 
para entregar a denúncia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a meu ver. é aí onde 
reside a omissão do Governo. Ora, se chegou ao Palácio do 
Planalto alguém com a qualificaÇãO de aUtoridade do altO 
segundo escalão do Governo, portanto, pT-ova material da 
corrupção, caberia à Chefia da Casa Militar da Presidência 
da República recebê-lo e, de imediato, procurar, pelos meios 
competentes, fazer com que se instalasse a devida Comissão 
de Inquérito Administrativo-para apurâ-Ia, após o afastamento 
do titular do Ministério do Trabalho e da_ Previdência Social, 
que estava sendo denunciado por um fato tão grave que abala
va, mais uma vez, a credibílidade do Governo Collói", sobre
tudo no que tange ao seu compromisso com a austeridade 
adminiStfãtiVã: - -

Mas, infelizmente, isso não acOnteceu. Hoje, a imprensa 
divulga uma Nota conjunta do Srs. Ministro da Justiçã e do 
Chefe da Casa Militar, em que S. Ex~ reafirm-am que não 
houve qualquer omissão de ambas as partes. 

Não quero cometer uma injustiça. Conheço, como todos 
os demais Srs. Senadores, o MinistrO Jarbas Passarirtho, Sena
dõr deSta CáSa, que considero um homem sério e digno. Sei 
que S. Ex~ janiais se furtaria ao devei-de mandar, de logo·, 
inStaurar um Inquérito Administrativo para apurar uma de
núncia tão grave como essa, se-lhe chegasse ao conhecimento~ 
Não posso deixar também de reconhecer a idoneidade moral 
do Gen. Chefe do Gabinete Militar da PreSidência da Repú

_blica, Sr. Agenor Homem de Carvalho. Eilti'etanto,-é íncon:.. 
testável que houve omiSsão do Governo, Quanto à responsa
bilidade pela omissão, cabe s~r apurada. 

Aliás, o Sr. Procurador-Geral da RepUblica, Dr. Aristides 
Junqueira, que é o Chefe do Ministério Públioo que zela pelos 
interesses da sociedade e, portanto, pela moralização do servi
ço público, já -proclamou, através de entrevistas, que iria verifi
car, em profundidade, se houve omissão e que, fosse quem 
fosse o responsável, S. Ex~ o processaria, ainda que se tratasse 
da pessoa do Senhor Presidente da República Fernando Collor 
de Mello. 

Sr. Presidente, Srs. Se_nadores, ao fazer menção a esta 
Nota, desejo, como Líder do PMDB e da Oposição nesta 
Casa, ler, para comentar ao final, alguns dos tópicos; 

"2- recebido por um oficial do Gabinete Militar 
da Presidência da República, o senhor Volnei disse 
desejar falar com o seu chefe para apresentar gra-Ve 
Qeiníncia sobre ações no âmbito do Ministério 4o T~a
balho e da Previdência Social; 
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3 ~o .chefe do Gabinete Militar da Presidência 
da República fez saber, ao Senhor Volnei, que deveria 
seguir os canais hierárCfuicos normais, recebendo a res
posta d_e ser isto inviável porque a denúncia atingia 
pessoas hierarquicamente superiores a ele; 

4- em conseqUência, o chefe do Gabinete Militar 
da Presidência -da República exigiu, para recebê-lo, 
que trouxesse prova da denúncia, o que nunca ·ocorreu; 

5- no dia 13 de janeiro de 1992, retornou o se
nhor Volnei ao mesmo oficial que antes o recebera, 
dizendo jã possuir a prova; 

6- no dia 15 de janeiro o chefe do_Gabinete Mili
tar da Presidência da República, em Palácio, sugeriu 
ao Ministro_da Justiça ajustassem data para ãmbos ouvi
rem o Senhor Volnei, que pretendia comprovar a de-
núncia; - - -

7- no dia 17 de janeiro, foi substituído o Ministro 
do Trabalho e da Previdência Social, sem que o Senhor 
Presidente _da República tivesse Ciência, á:té então, da 
alegada denúncia;'' 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-me que não há 
muita lógica nessa conclusão. Por que razão foi demitido o 
Sr. Ministro do Trabalho e Previdência Social no dia 17 de 
janeiro, dois dias apenas apõs o dia 15,-da!a que forã anun
ciada, para urna audiência do Sr. Volnei A vila com os dois 
Ministros, sem que o Senhor Presidente da República tivesse 
conhecimento da alegada denúncia? Teria sido melhor expor 
que o_ Senhor Presidente da República havia demitido o Sr. 
MinistrO do Trabalho e da Previdêncüi- Social porque havia 
tomado conhecimento da denúncia. E que, por essa razão, 
seria instaurado competente inquérito para apurar a denúncia 
formulada contra o Sr. AntôniO Rogério Magri. __ _ 

A denúncia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é gravíssima 
porque, segundo o Sr. Volnei Ávila, então-Diretor da Arreca
dação e Fiscalização do Instituto Nacional de SegU"iidade "So
cial, o Sr. Ministro do Trabalho o teria convidado pessoal
mente, durante despacho com ele, reiteradas vezes, a parti
cipar de graves irregularidades administrativas, __ q._e tal sope 
que amhos pudessem receber propinas relacionadas com o 
par~elamento de dívida.s Uc emp~esários com _a Previdência 
Soctal. ·- _ __ --~ _ _ __ _ 

Chega o Sr. Volnei Ávila em entrevist~ pubnCadã -ho)e 
pelo Jornal de Brasília,na sua página três, a dizer textualmente 
o seguinte-:· -

"No dia da gravação, ele - ele o Ministro -
falou que era muito fácil ganhar 50 ou 100 milhões 
de cruzeiros. E que ele não tinha feito qUalquer esforço 
para receber 30 mil dólares, quando precisou de um 
dinheirinho. Só- náO Citou o nOme de lobista ou firma. 
Foi para mostrar a fãcilidade de ganhar 100 milhões 
de cruzeiros que falou dos 30 mil dólares ... _ Esta ~decla
ração- dele está na fita." 

E Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se trata apenas 
da gravação de uma fita, maS de duas fitas. Uma feita no 
próprio Gabinete ministerial e outro no gabinete da Deputada 
Cidinha Campos que solicitou do Sr. Volnei Ávila que telefo
nasse para o Ministro do Trabalho e Previdência Social Antô
nio Rogério Magri para a confirmaÇão de todos esses fatos 
-o que ocorreu. 

Sr. Presidente, Srs. SeDadores, ao comentar esses lamen
táveis e ,graves fatoS-Do plenário do Senado afirmo que nós 

do PMDB, nós da Oposição, estamos atentos ao desenrolar 
dos acontecimentos. Vamos propor providências adequadas 
para que, através do Congresso Nacional, a Nação possa, 
não só tomar conhecimento de tudo o que ocorreu no Minis
tério do Trabalho e da Previdência Social, mas, também, de 
que esses fatos estão sendo devidamente apurados. Acho que 
nós, no Legislativo, não podemos deixar também de_ adotar 
um procedimento: instalar na Câmara, no Senado ou no Con
gresSO, uinã Comissão Parlanientar de InqUérííõ'para apurar 
tão graves denúncias contra um eX-Ministro de Estado. V. 
Ex~ mesmo, Sr. Presidente, tem proclamado à Nação, através 
de' entrevistas, o seu intuifo ·âe reativar, no Senãdo, a Comis
são de Fiscalização Financeira, que é da maior oportunidade. 

Mas o fato é que nós não podemos ficar inertes neste 
irisiante. O Congresso Nacional tem uma tarda precfpua, 
uma tarefa muito clara que é a da elaboração legislativa, mas 
cabe-lhe, também, uma outra tarefa muito importante, de 
cujo dever não pode se eximir, que é a de fiscalizar, de perto, 
a- ãÇãCfpolítiCa e administrativa dO- Governo. 

Sr. Presídente, Srs. Senadores L() _Gçwerno Col1or executa 
uma política e.conômica de caráter riit1damente recessivo, no 
melhor figurino do Fundo Monetário Internacional, impondo 
ao País o sacrifício do desemprego de milhões e milhões de 
b~asileiros e um arrocho salarial sem precedentes na nossa 
história._ - - - - - - - - - = ---

Todos esses sacrifícios, Sr. Presidente, Srs. Sénã-dores, 
são impostos em nome do combate à inflação, que ainda persis
te, apesar de todas as providências até agora adOtadas, inclu
sive até o confisco __ da poupança popular. 

Pois bem, diante _de tantas dificuldades, quando falta na 
mesa da maioria dos trabalhadores, urbanos e rurais, o essen
cial para manter a sua própria alimentação e da sua família., 
não podemos aceitar que aqueles que têm nas mãos a responsa
bilidade de conduzir os destinos nacionais; como Ministro 
de Estado, ou dirigentes de órgãos do primeiro escalão do 
Governo, adotem semelhantes práticas._ E o_caso, por exem
plo, do ex-Presidente do Instituto Nacional de Seguridade 
Social, Sr. José Arnaldo Rossi, acusado também pela Depu
tada Cidinha Campos, de se envolver em irregularidades no 
parcelamento de débitos ·da Previdência, que estaria:, segundo 
o Governo, numa situação pré-falimentar, a ponto de não 
poder pagar, como não o fez até agora,-os -direitos dos aposen
tados e dos pensionistas, apesar de reconhecidos pela Justiça, 
dando causa até _à prisão do atual Presidente do INSS por 
deSrespeito às decisões judiciais. - -- -

_ N(;Ss não poderrios, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ficar 
de braços cruzados. O Congresso Nacional tem de agir para 
-apurar essas denúncias de corrupção contra o ex-Ministro Ro
gériO Magri .. _ mas ~amb~~ outras denúnci3:s corno_ ~que las que 
atingem, por ex~-mplo, uma certa figUra- qUe tem sido alvo 
de constante acuSação das revistas de grande circulação nacio
nal, como a Veja e a lstoé Senhor: o Sr. Paulo César Farias, 
eminência parda deste governo, que vem sendo á.pontado por 
tráfiCo-de influência e de enriquerimento ilícito, e hoje é objeto 
de uma constante denúncia por p-arte do Partido dos Trabalha
dores, ao solicitar, à Receita Federal, uma auditoria nãs súil.s 
c~:mtas pessoais e~empresaiiais. --- -- -

sr: Presidente e -Srs._Senadores, o que nós não podemos, 
num momento como esse, é ficar sem agir. Te mos de fazer 

_ com que o Congresso Nacional, com que a Câmara e com 
que o Senado cumpram o seu papel neste instante, por_que 
só aSsim estaremOs_ resgatando a nossa imagem de políticos, 
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de Senadores, de Deputados e de CoiigresSis-tã.S aO olhos da 
Nação. 

Vamos agir, Si.- Presidente, antes que seja tarde demais. 
Vamos apurar as responsabilidades, doa ã. quem doer. Vamos 
fazer ·com que as leis e a Constituição deste País s_ejani r~spei
tadas, pois esse foi o fu'r3irlento-que fizemos, ãO tomar posse 
no CongreSSo Nacional. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Humbt:r!O_ Lupena, o 
Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeirç, da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O Sr. Aureo Mello- Sr. Presidente, peço a palavra para 
um breve comunicaçãó.--

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O Sr. Au_reo Mello_ (AM. Para uma breve comunicaçã_o. 
Sem revisão do _orador.) - Sr. Prcsidepte, Srs. Senadores, 
apenas para comu_o_icar que, a partir de hoje, me considero 
licenciado do Partido da Recons_tnlção NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,- Está regis-
trado, nobre Senador Áureo Mello. _ -

Coricedo a palavra ao nobre Líder Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso~) -:--_Sr._P_resiqe_nt~ .. _Srs. Sena-
dores: . __ . . _ , ,- _ , _ . 

O discurso que acabamos de ouvir, do eminente Senador 
Humberto Lucena, a pretexto de elencar possíveis ãtOs de 
irregularidades praticados por membros do Poder Executivo 
Federal e de, ao elellcar esses atas, incríininar pesSOalínente 
Sua Excelência, o ·senhor Presidente da República, repre
senta, na realidade, uma confirmação da isenção, da imparcia
lidade e do estrito cumprimento do dever de S. E~. Ao m,_esmo 
tempo em que S. Ex~. o Líder do PMDB, elencava es_ses 
atos, dizia que ·as peSSbaif-éflvolvidas foram demitidas e, em 
todos os casos, incontirienti, demitidas pelo Senhor Presidente 
da República ou pelos Ministros de Estado aos quais estavam 
subordinadas. 

Todos_o_s__casos elcncados por S. EX"' .que estavam eivados 
por uma parcela, por menor que fosse, de criminalidade 
foram objeto_ de denúncias ofere_cidas_ pelo Ministério Público 
Federal. Então, na realidade, Sr. Presiden_te e Srs. Senadores, 
S. Ex~, ao elencar esses ates, deu uma demonstração clara 
do compromisso que tem o Senhor Presidente da R~pública 
com a moralidade, com a at ·teridade do seu Góvêrno, atitude 
e comportamento dos quais Sua EXCelência, o Senhor Presi
dente, não tem se afastado_um_minuto e um mil!me.tro sequer. 
Não temos nenhum fato, nenhum acontecimento irie_g!!lar 
que não tenha sido objeto de uma atitude firlne, pro-nta:, incon
tinenti, do Senhor Presidente da República. Mesmo aqueles 
fatos relacionados com a aplicação de recursos da LBA no 
Estado de Alagoas, e que, por notícia da imprensa, continham 
denúncias contra membros da família do Senhor PreSidente 
da República ou de pessoas vinculadas 110 Senhor Presidente 
da República, mesmo esses fatos foram objeto de pronta deci
são do Preside_nte e estão sendQ hoje. também obj~N.~.4e 
inquéritos ou de processos criminais, eri\ cürso, decorrentes, 
como eu disse, de denúncias do Ministérlo-Público Federal. 

Não temos, portanto, em conseqüência e êm sfntese, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, nenhum fato em decorrência 
do qual se possa acusar o Govem_o de omissão, de negligência, 
de parcialidade ou de f~lta de isen_ção. _O Governo tem sido 

transparente em todos esses acontecimentos. E não poderia 
ter outro comportamento nem na fase própria da execução 
orçamentária, relacionada com os diversos 6rgãos que inte
gram o contexto do Poder Executivo, nem poderia ter outro 
comportamento na fase posterior, quando este é o compro
misso do Governo de apurar todas as denúncias formuladas, 
conseqüentemente, como as que têm sido feitas pela imprensa, 
ou as que têm sido feitas pelo Ministério Público Federal. 

Recentemente, como é esse o caso da denúncia formulada 
pelo Sr. Volnei, ex-Secretário de Fiscalização do INSS, contra 
o ex~Ministro Magri, tivemos, logo após a publicação pela 
imprensada denúncia, um comportamento imparcial do Presi-

-~dente. O MiríiSterio Público Federal, que é o fiscal e o guardião 
da lei, está S!! cpmportando com completa isenção e sem ne
nhuma interferência do-Poder Executivo-Fedei-ai. Já temos 
o inquérito policial, presidido por um Delegado da Polícia 
Federal, pretendendo apurar todos os fatos relacionados com 
a denúncia e ouvir todas as pessoas que por qualquer razão 
tenham tido conhecimento dessa denúncia, ou por qualquer 
razão estejam envolvidos nela, na medida em que tenham 
s~do OQ1issas. 

O Sr. Procurador da República tem se pronunciado à 
vóntade sobre a sua disposição de, se houver procedência, 
processar qualquer autoridade federal. E isso, Sr. Presidente, 
Srs. S~m1dores, demonstra que vivemos· num regime de plena 
legalidade democrática, ern que os poderes públicos, os pode
res constituídos, em que_ as instituições funêiohâin plenamente. 
Funcioria~ de Urii lado, o Poder Executivo, funciona-, de Outro 
lado, o Poder Judidário, de Outro lado, o Poder Legislativo, 
e funciona- sobre todos·os_Póderes, porque até hoje já 
se quer construir um Poder à margem- o~ Ministério Público 
Federal, denunciando, investigando, diligeriêiando, no sentido 
de apurar plenamente todas as responsabilidades . 

. Agora, o·que não podemos fazer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é atuar simultaneamente como denunciantes e jul~ 
gadores. Não podemos simultaneamente ~enunciar e julgar, 
não po-demos, como não pode ninguém neste País, ném mesmo 
nós, Parlamentarres,_ denunciar quem quer que seja e, ao 
mesmo tempo, julgar, porque· estaríamos ocupaí:ido os dois 
lugares ao mesmo tempo, que dentro da divisão dos poderes, 
preconizada pela nossa Constituiçâo, não podem set Ocupados 
pela mesma pessoa. 

Não podemos denunciar o Ministro Magri e nem julgá-lo 
simultaneamente. Temos que deixar o julgamento e a·-apura
ção da denúncia às instituições competentes. 

O actisador __ insiste _na açp.sação, ma~ o Ministr_ç> Magri 
se defende. Deixemos~ então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que as instituições encarregadas do procedimento_ contradi
tório, que, no caso, são a Polícia Federal e o MiiJ.istérió Público 
Federal, completem o levantamento do fato cons.ide_rado deli
tuoso e deixemos ao Ministério Público, numa segunda instân
cia, tipificar ou não o fato cóm_o _criminoso·._ e se esse fato 
for tipificado como criminoso, deixemos que o __ Poder Judi
ciário JUlgue isentametlte, imparcialmente, fazendo funcionar, 
como todos queremos, as instituições neste -País._ -

_Por últitno desejava_dizer, Sr. Presidente, que o ~undo 
tOdo vive um processo de recessão, todas as economias vivem 
um processo de recessão, tendo como causas fatores diferen~ 
cíadoS dos processos ecOtlômico, produtivo, financeiro; tnOu
tário e fiscal de cada pafs. 

Algumas economias executa-m políticas reCessiVas não co
mo decorrência das altas taxas de inflação vigentes nos r_eSpéc-
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tivos países: temos o Japão vivendo também um processo 
recessivo, demitindo trabalhadores, fechando fábricas, viven
do também um proces_s_o_de falência de empresas muito gran
de, conforme publicam diariamente os grandes jornais brasi
leiros. 

O Brasil não foge do contexto_ mundial na execução de 
políticas recessivas, pretendendo conter a inflação para, em 
seguida, promover um desenvolvimento justo, uma divisão 
equitatiVã do bolo produtivo e uma divisão equitativa da rique
za nacional. 

O Brasil é um país que desempenha uma economia muitas 
vezes feudal, como a que ocorre hoje no campo brasileiro~ 
O Brasil é um país que desenvolve uma economia de primeiro 
mundo na sua parte mais rica- e que desenvolve economias 
de Terceiro Mundo nas suas partes mais pobres como ocorre 
no Nordeste e no Norte brasileiros. 

O Brasil é um país de economias diferenciadas, de dife
renças regionais- muito profundas, e este Brasil é que foi encon
trado pelo Presidente Collor, atado ao passado, atado ao atra
so, que precisa, com urgêilcia, se modernizar para poder dãr 
ao seu povo padrão de vida digno, padrão de vida condizente 
com o fato de que nós vamos adentrar, dentro de oito anos, 
no Século XXI, e o Brasil ainda continua a viver a e-coiiOmia 
do passado. 

O Brasil não representa um ponto isolado dentro de eco
nomias recessivas. O Brasil é uma ect>nomia recesSi.vá dentro 
de uma América Latina que desenvolve economias recessivas. 
O Brasil desenvolve economia recessiva dentro de um mllrido 
que também desenvolve políticas económicas recessivas. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senã.dores, para concluir, 
eu desejo dizer que, em nenhum momento, quer o Sr. Ministro 
da Justiça, quer o Sr. Ministro Chefe d-a -Cãsa Militar, muito 
menps o Senhor Presidente da República,_ tomaram conheci
mento ge que a denúncia que pretendia fazer o Sr. Volnei 
Abreu A vila envolvida diretamente o ex-Ministro do Trabalho 
e Previdência Social, António Rogério Magri, que vem sendo 
vítima também ainda de preconceitos de uma sociedade que 
jamais admitiu que à frente do MinistériO do Trabalho e Previ
dência Social estivesse um trabalhador. O Brasil se acostumou 
a ver banqueiros realizando políticas trabalhistas; a ver ban
queiros realizando políticas de previdência social com os recur
sos públicos. 

Lembro-me muito bem, ainda no começo do Governo 
Sarney, quando o hoje Ministro Paulo Brossard te~e uma 
briga muito grande com o sistema financeiro brasileirQ, quan
do pretendeu reduzir o prazo de 60 dias, que os recursos 
da Previdência Social ficavam sem rendimentos nos Bancos 
particulares. S. Ex• foi obrigado, inclusive, a produzir um 
documento no qual praticamente proibia que esses recursos 
dormitassem, sem rendimentos para a Previdência SOcial nas 
gavetas e nos guicês dos bancos particulares. · 

Sr. Presidente, eram estas aspalavras que eu queria dizer. 
O Governo, através do Sr. Ministro da Justiça, através do 
Sr. Ministro chefe da Casa Militar, jamais tomou conheci
mento de que as denúncias que desejava fazer o Sr. Volnei 
envolviam diretamente o Sr. Ministro do Trahalho e na Previ
dência Social. Muito obrigado. 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES.' 
Alfredo Campos---:- Amazonino Mendes- Epitácio Ca

feteira- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hyde
kel Freitas - Irapuan Costa Júnior- Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a 
_mesa, projet_o que vai ser lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, DE 1992 

-Concede isenção do Imposto sobre Produtos lndus~ 
trializados - IPI para os veículos destinados ao uso 
no transporte autónomo de cargas. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São isentos do Imposto sobre Produtos Iridus

trializados os caminhões, quando adquiridos por transpor
tadores autónomos de cargas, para uso exclusivo e pessoal 
ness~ atividade: profissional. 

- Parágrafo único._- Fica assegurada a manutenção do cré
dito relativo aos insumos utilizados na industrialização dos 
veículos. saídos com isenção, desde que o estabelecimento 
industrial ou a ele equiparado, conceda desconto equivalente 
no preço respectivo. 

Art. 29 A isenção prevista nesta lei e concedida por 
uma única vez, para casa beneficiáríO, a cada 5 (cinco) anos 
consec;utivos, contados a partir da data de aquisição do veículo, 
ressalvados os casos comprovados de furto e destruição com
pleta do veículo, quando a isenção ·será restabelecida. 

Parágrafo únicO~- P3.ra os itens desta lei, considera-se 
-destruição completa do veículo a avaria que torne impossível 
· a sua utilização. -

Art. 39 ~ isenção será reconhecida pelo Poder Execu~ 
tivo, mediante pedido do interessado, ffisiruído com a compro
vação do exercício da atividade profi"ssional especificada nesta 
Lei, que poderá ser feita por declaração passada pela entidade 
sindical representativa da categoria profissional de condutores 
autónomos de cargas ou por duas testemunhas devidamente 
qualificadas. . · 

Art. 4~ Da nota fiscal relativa à saída do veículo adqui
rido com a isenção fiscal prevista nesta Lei, do estabelecimento 
industrial ou do a ele equiparado, bem como do estabele
cimento revendedor, constarão expressamente as seguintes 
expressões: 

I - para uso exclusivo do proprietário do veículo no 
transporte autónomo de cargas; 

-II - transferência condicionada a autorização governa
mental. 

Parágrafo único. As expressões diScriminadas nos íilci
sos I e II deste artigo serão apostas no documento represen
tativo do registro e propriedade do veículo. 

Art. s~ A utilização dos veículos, adquiridos com isen
ção, em atividade diversa da prevista nesta lei, bem como 
o seU uso por pessoas que não atendam aos requisitos nela 
estabelecidos importará na extinção do benefício fiscal e na 
exigência do tributo dispensado, atualizado monetariamente, 
acrescido de multas e juros de mora. 

Parágrafo único. O Departamento da Receita Federal, 
os órgãos de trânsito e as Polícias Rodoviárias verificarão 
·o cü.mprimento do estabelecido nesta Lei, e trocarão entre 
si as informações necessárias a tal fim. 

Art. 6(> A isenção concedida nesta Lei aplica-se, no que 
couber, a legislação do Imposto sobre Produtos Industria
lizados. 

Art. 7• O Poder Executivo baixará, dentro de 30 (trin
ta) dias, a contar da data da publicação desta lei, os atos 
necessários a operacionalização de suas disposições. 

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

Art. ~ Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

No Bras-il, a excessiva carga tributária imposta aos veícu
los automotores_ em geral é fator inipeditivo da renovação 
e da _ampliação da frota de veículos_ destinados ao Jransporte 
de carga. . - o 

Estudos realizados demonstram que a frota nacional dos 
veículos em questão tem a média de idade de mais de 10 
(dez) anos de uso. 

Ora, ein país-es ortde as estradas são em sua totalidade 
pavimentadas e conservadas, a depreciação de veículos de 
cargas é estabelecida em 5 (cinco) anOs de uso. Imagina-se 
em nosso País, com estradas pessimamente conserV::ldaS~qUe 
muitas vezes tornam-se intransitáveis, etn ra·ce·aeieilóm~nos 
climáticos adversos, o que representa a média de idade s.upe
riõi" ã 10 (dez) anos, no mínirilõ, grave--enc:arecime_nto dos 
preços dos fretes onerando o preço dos produtos, e grande 
número de acidentes de trânsito, com perdaS de vidas e de 
recursos materiais. -

Urge~ portanto, pelo menos minimiZar-o próblema. 
Assim, iSentar-se da tributação os veículos de cargas além 

de justo, é uma questão estratégica' para a e-conorrlía riâ"ciónal. 
Ressalte-se, ainda, que o nosso _sistema t:dbutáfiO;-no 

tocante aos írnpostóS'Sobre a produção e a circulação d~.bens, 
determina a seletividade da tributação, e.111 face da_esseJi_cia
lidade do produto (Constituição Federal, artigos 153, § 3•, 
inciso I, c 155, § 2~, inciso III). Em face-do exposto verifica-se 
que o veículo de carga se torna sumamente essencial tendo 
em vista o papel que desempenha na economia do País. 

Por outro lado, vários diplomas legais têm concedido 
a isenção do IPI para os veículos destinados ao _t..ran.sporte 
autónomo de passageiros (táxi). ConSiderando que a COnsti
tuição Federal no inciso II do seu art. 156, veda iratainento 
tributário de igual entre contribuin~es que se encontram em 
situação equivalente, estender a isençãO- aOS traOsPortãdOres 
autónomos de carga e assegura também o cumprimento ao 
princfpíO con-stituCiOnal, pois para eles, o veículo é também 
o seu instrumento de trabalho (a exemplo dos motoristas de 
táxi). 

Sendo estas as razões da apresentação do presente Projeto 
de Lei, espero contar com o apoio dos Senhores Congressistas 
para sua aprovação. _ . ." 

Sala das Sessões, 5 de março de 1992. - Senador Hum
berto Lucena. 

(A Comissão de Assuntos Econômicos -_decisão term,in_atiwi) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 projeto 
que vem de ser lido será publicado e r~rnetido à Comi&_~o 
competente. -. . _o _-:; _ - .-. 

Sobre a mesa, comunicação que vaí Ser lida pelo Sr. 1" 
Secretário. _ _ _______ _ 

É lida a seguinte 

OI'ÍCIO N' 0047-92 

BrasHia, 5 de março de 1992 
Seilhor Presidente, 
Comunico a VOssa- Excelência e à Mesa Ditetora que 

me ausentarei do País, no período de 5 a 9 deste. 
Estarei riáArgefi1iifa---;·aevido a assuri:tos pessoais. 
Atenciosamente, -
Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A comuni-
,cação lida vai à pJJblicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Presentes 
na Casa 28 Srs. Senadores. Passa-se à Ordem do Dia. 

A Presidência pede aos Srs. Senadores que se encontram 
nos seus gabinetes que venham ao plenário, porque na Ordem 
do Dia de hoje há inclusão de uma matéria de indiscutível 

· 'felevância para a sociedade brasileira, a chamada Lei de Im
prensa. 

. 0 SR. PRESlliENTE (Mauro Benevides) -:: ltem 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 38, de 1991 (n' 5.394/85, na Casa de origem), 

, - que introduz alterações na Lei n<? 4.886, de 9 de dezem
bro de 1965, que regula as atividades dos representantes 
comerciais autónomos, tendo 

PARECERES, sob n• 395 e 592, de 1991, da Co
missão 

- de Assuntos Econômicos, 1 ~ pronunciamento: 
favorável; 2<? pronunciamento: sobre as Emendas 1 e 
-2 apresentadas nos termos do art. 235, II d, do Regi
mento Interno, favoráveL 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9Se-
cretário. - - - -
· É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 42, DE 1992 

Nos termos regimentais, requeiro que- sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n9 38, de 1991, que introduz alterações 
na Lei n<:> 4.886, de 9-12-1965, que regula as a_tividades dos 
representantes comerciais autónomos_. Além da comissão 
constante _do _despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
tainbém, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

~.ala das, §~.~s~es, 5 d~ março de 1992. -Jonas Pinheiro. 
O Sr. Mauricio Corrêa - Sr. Presidente, não entendi. 

Requer adiainentO da discussão, é isso? · 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Requer adia
mento para audiência de Comissão. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, _eu ainda não 
.entendi, gostaria que fosse bem explicitado. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Solicirit que 
além da Comissão constante no despacho, seja ouVida também 
a Comissâo de ConstitUição.' Justiça e Cidadania. 

O Sr. Mauricio Corrêa_- Sr. Presidente, eu me manifesto 
inteiramente contrário a esse requerimento, que entendo emi
nentemente procrastinatório. É uma matéria simples, que já 
passou pela Comissão de Assuntos Soêiais. Depois, esteve 
em plenário, e o Senador Beni V eras relatou a matéria. A 
questão _é simplíssima, não sei por que não mantê-la na Ordem 
do Dia. 

.. Adi3.r pafa quê? -Pãra remeter à Comissão_ de Consti
tuição, Justiça e Cidadania? 

Onde estão apontadas dúvidas sobre a constitucionali
dade? Não existe nada! 

É mais um recurso procrastinatório. 
Por isso-, Sr. Presidente, apresentei uma alteração regi

mental, no sentido de que ,esses requerimentos _devam ser 
colocados na Ordem do Dia, porque são expedientes mera
mente procrastinatórios, para atendei" alguinas situações ideo~ 
lógicas ou até partidárias. 

Isso aconteceu no caso da USIMINAS, isso aconteceu 
com relação ao projeto que foi aprovado por unariimidade 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relativa-
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mente à suspensãO dos efeitos jurídicos do Decreto n"' 177, 
do Poder.·Executivo, que trata das teJeCoriiunicações, e agora 
acontece de novo~ 

Mas, felizmente, eu estava atento e encaminho contraria~ 
mente, Sr. Presidente._ --- --- _ ___ -----

:é uma procrastinação que não tem nenhum sentido práti~ 
co, e eu solicitaria do nobre Senador Humberto Lucena que 
se posicionasse sobre mais um recurso procrastinatório aqui. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, gostaria que 
V. Ex~ mandasse reler o requerimento._ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ O próprio 
Presidente esclarecerá à Casa. . . . 

É que, além da Comissão coilstãnte do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

É esse_o requerinieitto. 
A matéria havia sido submetida ao exame da Comissão 

de Assuntos Sociais. 
O Sr. Humberto Lucena- Qual é a matéria? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - É o item 
1 da pauta de hoje, o Projeto de Lei da Câmara n"' 38, que 
regula as atividades dos represen_tantes comerciais ãutônomos. 

O Sr. Hiuiiberto Lucena- De quem é o requerimento, 
Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O autor do 
requerimento é o nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. HumbertO LriceDã- S. Ex~ (úiá e-stá presente. 
Sr. -Presidente, eu voto contra o requerimento, -inclusive 

solicitei de V. Ex~ a ihduSão-da matéria na Ordem do Diã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A votação 
do requerimento fica adiada por falta de número. 

O Sr. Odacyr Soares- Quero manifestar também a nossa 
posição; votamos contra o requerimentõ.- ----- -

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, quero também 
consignar que o PSDB é contráriO aó-a"diamento dessa-matéria. 
Adiamento que ocorreria necessariamente se tivéssemos, nes
ta altura, de ouvir a Coinissáo_de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri· 
menta tem a sua apreciação adiada por falta de número e 
a discussão da matéria fica sobrestada. 

Na Casa estão presentes apenas, na s.essão _de hoje, 28 
Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2: 

Projeto de Lei do Senado n' 173, de 1991 
(Incluído em OrdCm do Dia, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) _ 

(Tramitando em conjunto com os Projet_os de 
Lei do Senado n~ 56 e 145, de 1991) 

Discussão~ em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n' 173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat 
Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, 
d opinião- e de informação, disciplina e responsabi
licJJde dos meios de comunicação e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, da Comissão: 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 

ao projeto e às Emendas de n9s 1 e 3, contrário à de 

n~ 2, na forma de substitutivo que apresenta. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ·Esta matéria 
está pendente de parecer da Comissão de Assuntos Sociais. 

Solicito do nobre Senador José Paulo Bisol o parecer 
da referida Comissão. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tratando-se de 

· matéria que, como se veiá ein Seguida, ê realmente tortuosa, 
talvez não seja incOilvfmiente eu iniciar coni uma· pitadà-de 

_ f:>om humor. Em_ razão do compromis~o que cumpro com 
-este relatório, acabo de passar o carnaval mais regiine-ntal 
. que jamais me ocorreria imaginar, e com "isso cheguei -à conclu
são de que o nosso diploma normativo interno é -de difícil· 
trato está" mais vinculado à linguagem tradicional dO -Direito, 
-par exemplo, a do Império, dO qué à lingUagem mode!na, 
o que é de lamentar, pois, hoje, a epistemologia, a semiologia 
e a lingüística alcançaram níve"íS de sa.Oedoria e cientificídade 
que o legislador não pode ignorar. 

Em razão do caráter tortuoso do nosso documento regi
mental, -estou fazendo autocrítica, porque, votei o Regi
mento vigente - se tornou bastante difícil -esse relatório, 
e eu rião"ti·le condições, tempo, de escrevê-lo, embora dispo
nha de muitas anotações. 

Contudo, tendo em vista o que dispõe o Regimento no 
art. 140, Os parecereS poderão ser proferidos oralmente, em 
plenário, por relator designado pelo Presidente da Mesa, nas 
matérias Iricluídas em Ordem do Dia, nos termos do art. 172. 
Essa é a espécie, embora na enunciação da matéria V. Ex~ 
tenha se referido à minha condição de Relator da Comissão 
de Assuntos SociaiS. - -
- Realmente, Verifico dos autos que -fui designado Relator 

dessa matéria naqUela ComissãO. Mas, essa questão é- Uma 
questão vencidà, como passarei em seguida a demonstrar. 

_ _ · São trés projetas de lei, todos de 1991, -réunidos nos 
termos dos arts. 25K a -260 e 268 do Regimento Interno, a 
saber: 

Primeiro, o Projeto de o9 56, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que "revoga o§ 3• do art. 20 da Lei n• 5,250/67", 
que "regula a liberdade de manifestação do pensamento e 
de informações" "revoga o inciso 2~, § 3~ do art. 138, do 
DeCreto-fei n~ 2.848/40", que é o Código Penal. 

Segundo, o de n9 145, de autoria do Senador Mareio 
Lacerda, que "regula o direito de resposta para os efeitos 
do inciso V do art. 59_da Constituição Federal". 

Terceiro, o de n"' 173, de autoria do Senador Josaphat 
Marinho, que "dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opi
nião e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios 
de comunicação, e dá outras providências". 

A reunião dos_ projetas foi deliberada pelo Plenário em 
sessão de 17 de setembro de 1991, a requerimento do Senador 
José Fogaça~ Relator da matéria na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Em 22 de outubro de 1991, foi aprovado o requerimento 
do Senador Almir Gabriel solicitando fosse ouvida a Comissão 
de Assuntos Sociais Sobre- as propOstas. Mas, a essa altura, 
o eminente Relator da Comissão de_ ConstituíÇão, Justiça e 
Cidadania, Senador José Fogaça, já havia apresentado substi
tutivo aos três projetas em apreciação, concluindo também 
pela aceitação de duas das emendas apresentadas. 

Este substitutivo foi aprovado em 13 de novembro de 
1991 e foram encaminhados os autos à Comissão de Assuntos 
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SOctãiS, ·tbriJQfih_e __ requeiirileóto da Presidéncia da aludida 
entidade. 

Eu fui designado Relator _naquela ComisS.ão. Por defeito 
noS trâmites, não fui cíentificado da designação nem me foram 
encaminhados os projetas. 

Preciso fazer um esclarecimento mais particularizado soR 
bre esse tópico. 

O Presidente da Comissão, o nobre Senador Almir Ga
briel, entreteve comigo ·uma conversação, na qual manifestou 
estar inclinado a me designar Relator da matéria. ReSiSti· a 
essa designação argumentando que o Relator que havia produ
zido o substitutivo era meu amigo peSSó3f e meu cOrriPanheifo 
no Rio Grande do Sul e que havíamos feito uma eleição juntos, 
e até hoje somos íntiinos, e que eU- riü!-Sehtiriã ulif j)óúCo 
inibido para fazer esse relatório, mesmo porque, em princípio, 
no momento, minha predisposição era contráda··ao-substi~ 
tutivo. 

As coisas ficaram nesse pé, de modo que não fiquei saben
do da designação, não produzi o relatório e o prazo regimental 
se exauriu. 

Diante disso, o Plenário deferiu requerimento para inclu
são das ProposiÇôeS ·na Ordem do Dia, deliberação essa que, 
regimentalmente, implicou a dispensa - aqui é que chamo 
atenção dos eminentes Senadores e, se possível,- de V. Ex.\ 
digno Presidente -:-:::.é que, a meu ver, do ponto de vista 
do Regimento, quando há requerimento para incluSão na Or
dem do Dia sem o parecer da ComisSão, Se exaurido o prazo 
do relatório, o que ocorre, se o Plenário defere, é uma dispensa 
do parecer da Comissão. Conseqüentemente, a esta altura, 
preciso afirmar, categoricamente, que, do ponto de vista regi
mental, neste momento não posso, não tenho condições regi
mentais para fazer o relatório da Comissão de Assuntos So~ 
ciais. Mesmo porque estaria traindo a própria Comissão: rela
tório de assuntos sociais tem que ser feitO na Comissão de 
Assuntos Sociais e não em plenário. 

Portanto, o relatório que estou proferindo tem por funda
mento regimental o art. 140, e o faço por designação de V. 
Ex• que tem a prerrogativa, tem a faculdade de determinar 
que as?im seja. 

Não sou, no momento, insisto niStO, Relator da Comissão 
de Assuntos Sociais. Sou um Relator designado por V. Ex\ 
no uso de uma prerrogativa, de uma faculdade que lhe confere 
o Regimento, no art. 140. 

Isso estou sublinhando porque é um modo que tenho, 
humilde, de responder a questões levantadas pelo eminente 
Senador José Fogaça e pelo não menos eminente Senador 
Cid Sabóia de Carvalho na sessão em_ que foi adiada a apresen
tação deste relatório, quando estranharam que eu pudesse, 
eventualmente, enfrentar assuntos que transbordam dos limi
res da competência regimentalmente consignada à Comissão 
de Assuntos Sociais. Isso é Tmportailte-.- Como sou Relator 
em função de designação de V. Ex~, me siiltó livre para enfren
tar todo e qualquer problema dos autos. _conferindo ao meu 
parecer a abrangência possível. 

Passo ao parecer, porque até aqui-fiz relatói:io_e_-_nunca 
me passou pela cabeça que o legislador pudesse confundir 
parecer e relatório. Thamo a atenção para o art. 132 do Regi
mento, que diz que uma vez aprovado pela maioria, o ietatório 
se converte em parecer. Isso, mais que um absurdo lógico, 
é um sacrilégio semântiCo.- Admito que, no tempo do Império, 
seria admissível confundir relatório e parecer, -mas, hoje, como 
o nível que atingiu a epistemologia, a ciência das ciências," 

e a lingüística; não é possível. Relatório é linguagem descritiva. 
NãQ_C:onté_m, enquanto for um bom relatório, nada prescritivo, 
nada persuasivo, nada argumentativo e nada opinativo. Estas 
são as características do parecer. O relatório é neutro por 
definição, ex hypothesi, e por natureza. Não se pode confun
dir, sobremaneira numa regra regimental, os dois conceitos, 
ainda que, eventualmente, no texto de um rel&tório com pare
cer possa ocorrer a presença de elementos do parecer no 
espaço do relatório, bem como, elementos do relatório no 

· espaço do parecer. Mera questão tópica. Logo, nem a votação 
da maior maioria do mundo poderá converter um relatório 
em parecer. O que acontece é que, antes de ser dado um 
parecer, se faz um relatório, O ITiáis isento e imparcial possível. 
rgumentativo e opinativo. -

PoStas estas premissas, dividirei o meu parecer em três 
partes: a primeira é constituída de preliminares formais ·ou 
relativas a validade de procedimentos; a segunda, de uma 
preliminar de mérito ou inconstitUcionalida-de; e a terceira 
de um exame de mérito, que procurarei fazer sucíntaniente. 
Escusando dizer que não levarei em consideração a idéia esbo
çada, neste plenário, em sessão anterior, no sentido de que 
este relatório deva jungir-se à específica temática da Comissão 
de Assuntos Sociais._ l_á_ e_)IJ:pliquei que não sou mais Relator 
da Comissão de Assuntos Sociais e, sim, relator de plenário 
pot designação de V. Ex~ 

Ad argumentandum, nem é verdade que as comissões 
estão circunscritas às suas respectivas competências especí
ficas. Essa questão foi levantada aqui - infelizmente S. Ex~ 
não estava presente - pelo nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, e não tem fundamento regimental. Não é verdade 
que nos relatórios as comissões estão circunscritas às atnbui
ções específicas. É só ler o Regilriinto. A simples leitura 
do Título VI do Regimento Interno demonstra que as atribui
ções especfficas são objeto da Seção II - arts. 97 a 105. 
De fato, nessa parte as atribuições são específicas. Todavia, 
as atribuições cometidas igualmente a todas as comissões são 
objeto da Seção I- arts. 90 a 96. 

Nesta seção os incisos XI e XII do art. 90 fornecem uma 
, j11st;r::utiy_a i~forr_naç~q- s_9br~ _ a_ ÇQJ!!petê~cia concorrente das 

comissões, enquanto os incisos VII do art. _99; -IV, do art. 
100; VI do art. 102; VIII do art. 113, e II do art. 104 definem 
como da competência de cada comissão e de todas elas concor
ren_~~-ente, os assuntos corre latos, e as suas atribuições espe
cíficas. E ninguém vai seriamente duvidar, por exemplo, que 
a definição de delitos que só podem ser cometidos, em razão 
da tipicidade, no exercício da profissão de jornalista ou comu
nicador social ou através de alguma espécie de meio de comu
nicação social, não se subsuma ao conceito regimental de 
"exercício de profissão" ou de "responsabilidade profissio~ 
nal", que são conceitos presentes na definição da competência 
da Comissão de Assuntos Sociais. 

Se fosse, de qualquer modo, apenas Relator da Comissão 
de Assuntos_Sociaís, Poderia levantar questões que vou levan
tar, porque são de nulidade, anulabilidade, injuridicidade e 
inconstitucionalidade, isto é, regerem-se à validade do proce
dimento legislativo e à constitucionalidade da parte que é 
o ratio essendi dO substitutivo do Senador José Fogaça. 

Finalmente, o fato de haver uma decisão da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania não impede· a retomada 
da questão. Não impediria mesmo que houvesse previsão regi
mental neste sentido, já que, a nossa ver, omitindo a substi
tuição do relator e omitindo o turno suplementar- prestem 
bem atenção, Srs. Senadores - que a nossa praxe está omi-
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tindo dois momentos fundamentais de procedibilidade e_ isso 
importa em nulidade. Omite-se, na processualídade das comis
sões, em primeirO lugar, a subs_tituição do relator, ou seja, 
relator que apresenta substitutivo cai da condição de Relator. 
Sei que is só é urila novidade. mas vamos discutir o Regimento 
e verificar se estou com razão ou não. Se eu estiver com 
a razão;-no ·caso, o Senador josé Fogaça, tendo apresentado . 
substitutivo, caiU da condição de Relator. Em seguida nos 
aprofundaremos sobre isso. 

Por enquanto rctifico Aue houve uma segunda omissão 
procedimental que consis_tiu_em deixar de lado, na Comissão 
de ConstitUição Justiça e Cidadania, o turno suplementar. 
Se há substitutivo, se o art. 92 remete o piojeto -das Comissões 
para as regras do procedimento em plenário e se eSsas regras 
prevêem, como de fato oéoi"re, o turno suplementar, então 
o turno suplementar está previsto na processualidade das co-
missões. -

Evidentemente, quero levantar essas questões_com a 
maior gravidade. Entendo que se trata de uma nulidade que 
obriga a desconsti_tuição, de toda,s ou quase todas a~ propo
sições legislativas em andamento. 

É claro, posso estar errado. Trata-se de um questiona
mento não de um veredito. A questão precisa ser resolvida 
por este Senado, dada a sua gravidade. 

Ainda que assim, não fosse, a-decisão da_ Comissã·Q_~de 
Constituiçâo, Justiça e Cidadania não VinCUla nem mesmo 
os membros dela, quanto menos os Senadores que não a inte
gram. 

A supressão da revisibilidade das suas decisões retiraria 
do Plenário seu sentido fundamental: o da discussão demo
crática de todas as ·questões relevantes. 

DisCussão democrática a partír da qual, por seu caráter 
persuasivo, argumentativo, o que_ importa é mudar o ponto 
de vista dos outros Senadores. Por que conversamos? Póí 
que discutimos? Por que discursamos? Por que fazermos pro
nunciamentos? Por que a nOssa lingu-agem. é presctif~~~-·-~Pina
tiv3., argumentativa?_ Porque queremos convencer os nossos 
companheiros de que estamos com a razão, "isto é, querem-os 
mudar o ponto de vista deles .. 

Negar-se a possibilidade de revisar a decisão da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em plenário, consistiria, 
pura e simplesmente, cm eliminar o sentido fundamental do 
Plenário, que é O da discussão e da decisão final. 

Feita essa justificativa, entrarei na paÍ'te mais tortuosa. 
Sr. Presidente, peço a todos a mesma paciência que tive para 
examinar a questão. O assunto é muito im-Pcirlaiife para ser 
reduzido levianamente ao- sucinto, -que por ser· suCinto não 
seja capaz de transferir- aos Senhores Senadores o sentimento 
de responsabilidade que está na base de meus questionamen
tos. 

O' Regimento Intei:'no, Sr. ~residente,_ usa_ a _palavra 
"substitutivo" pela primeira vez no art. 246, no seu § 4!'. 
Isso é estranho, porque o conceito de substitutiVO é-funda
mental no processo legislativo. Não podemos conceber um 
processo legislativo se_m o C()riceito de substitutiVO. No eJ]!(!n-_ 
to, no nosso Reginlento- Interno; s6 encOntramo"S essa i"eferên
cia, e de forma discutível, no capítulo que diz respeito à nume-
ração das proposições. - - -

Peço aos Srs. Senadores a paciência de ouvir o § 49 do 
art. 246: 

"A emenda que substituir integrãlmente o projeto 
terá, em seguida ao número, entre parênteses, a indica
ção substitutivo." 

O Regimento chama o substitutivo de emenda. Sei, que 
há urna certa tradição nisso, mas tradição nãO justifica absur
dos. A expressão "substitutivo" aparece depois, no parágrafo 
único do art. 270 e, por diversas vezes, nas regras do processo 
de votação. Além disso, é usada a expressão "emenda inte
gral" no art. 246 e "substitl!-tivo integral" no a.rt. 270. 

Qiiero-afiima{ qUe a linguagem _do Regimen!o é co~cei
tuahnente censurável: se um substitutivo não é integfal, na 
verâade Dão é substitutivo-, é_emenda substitutiva. Isso é óbvio. 
No art. 270 está a expressão: asubstitutivo integral". Puro 
pleonasmo: ou é emenda substitutiva de uma parte ou é substi
tutivo do todo. Se é_ um substitutivo, "ilâO -é uma emenda, 
porque emendar é diferente de substituir~ _ 

- Quando se emenda se mantém o todo. Se apresenta uma 
emenda rela_tiva a um, ou a dois, ou a dez dispositivos de 
um projeto de lei, estou, ao mesmo tempo em que apresento 
a emenda, aprovando o projeto. Quem apresenta: uma emenda 
aprova o que não emenda. Isso é da natureza das coisas. 
Não ·podemos contrariá-la. Não posso emendar parcialmente" 
um projeto de lei sem implicitamente dizer que concordo 
com o restante._ É uma implicação lógica, necessária. Logo, 
não cabe falar em emenda integral. Se é integral não é emenda, 
se ê emenda não é integral. Queira ou não o art. 243, emenda 
integral não é mais emenda, é substitutivo, porqUe, quando 
se substitui, tira-se algo do Seu lugar e coloca-se outra coisa. 
Por outro lado, quando se emenda, mantém-se a coisa ernen
dãda i:to- Seu lugar. 

Chamo a atenção para esses detalhes, porque são essas 
as jinpreciSões epiStemológicas que -deram causa- a uma -inter
pretação oficial que não nie PareCe cárreta:. 

Essa a questão séfiã -que quero levantar. 
É simples demonstrar a incompatibilidde da subsunção 

de substitutiVo e eriierida em um mesmo conceito; O conceito 
de emenda implica parcialidade, isto é, se se emenda, emen
da-se uma parte; se se emenda uma parte, necessariamente 
cõhfirrtui-Se o fado. Por sua vez, o conceito de "substitutivo 
integral" é pleonástico. Substitutivo implica necessariamente 
a reJeiÇão do todo, i ri.ão é compassível emendar e substituir 
o todo ao mesmo tempo. Se se substitui alguma coisa, tira-se 
do lugar e coloca-se outra, o que significa que se rejeita- a 
que foi retirada. Quer dizer, tir"a-Se do espaço decisófíO.- Do 
ponto de vista formal, que é o que regiirientalmente interessa, 
Substitutivo importa, p_oi- n·ecessidade lógica, em rejeiçâo do 
j)fójetô Origirial, ainda que, do ponto de vista materíãl ele 
Possã: repetir t6piCos do projeto rejeita.do. Nos cãsos de emen
da, a proposição contiriua a mesma, não perde Sua identidade; 
nos casos dr;;: substitutivo a proposição é postã de lado e outra 
é colocada em seu Jugar. 

Qual ã interpretaçãO do Senado relativamente ao sUbsti
tutivo no curso do seu procedimento nas Comissões? 

O art. 92, de importância capital, diz que quando o Regi
mento for omisso quanto ao processo legislativo nas ComiS
sões, no caso de deliberação terminativa, cumpre aplicar os 
artigos que_ regulam a matéria no plen.ário. Isso é-muito ill).por
tante, preCisamente porque o Regimento é amplamente omis-
so -e~ matérja da processualidade nas Comissões. . _ 

A interpretação o?cial, ou seja, da Mesa Diretora, fixa-se 
no art. 133~ alínea e, Item III, que se refere à possibilidade 
do parecer concluir por apres_entação de emenda. O substi-
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tutivo sendo ~ntendido como emenda integral, seria forçoso 
admitir que o texto ã. ele se refere. Se eu estiver errado, 
peço à Presidência que me corrija. 

Entendo que essa interpretação, embora estranha, pelo 
equívoco existerite na ê:ónceituação de substitutivo e emenda, 
tenho essa interpretação por correta, porque confere com 
o disposto no § 4"' do art. 246, quando, pela primeira vez. 
o Regimento se i:'efere expressamente ao substitutivo. 

Assim, embora não se compreenda por que o legislador 
acha necessário paSsar por cima da diferença ontológica entre 
emenda e substitutivo, servindo~se de u.m artifício arcaico e 
complicador, é forçoso reconhecer que a solução hermenêu
tica encontrada pela Mesa é, em princípio, tão viável quanto 
necessária. - --- - --

Isto é, diante deste Regimento, tem que ser assim. _ 
Não obstante isso, a interpretação-oficial faz, cj_uiçá córis:. 

cientemente, omissão do que seria uma incompatibilidde hori
zontal de normas. Com efeitO-; ó ·art. 126, no"§ 2<? diz; 

"Quando se tratai de el)len4a oferecida Pelo relator, em 
plenário, o PreSidente da comissão designará outro Senador 
para relatá-la, sendo essa circunstância consignada no pare
cer." 

Não vamos esquecer que o art. 92 remete o- processo 
das comissões a esses dispositivos. Anote-se, pois: quando 
houver emenda_ do reJator, este cai de sua condição de relator. 
É o que está escrito. 

Por sua vez, o art. 127 é ainda mais inciSiVO Como impera
tivo de proibição: 

"Não poderá funcionar coni.o reiator o autor da propo
sição." 

Penso que não preciso enfatizar o óbvio, isto é, o fato 
de que o relator, no caso~-é tão "autor da proposição'' quanto 
o autor da primeira proposição. Consideraria ingênua qual
quer distinçãO axiológica e hermenêutica entre a posição do 
autor da proposição original e a do autor da proposição substi
tutiva. Teleogicamente, os artigos 126 § 2<? e 127 pretendem 
é que o relator seja isento e imparcial. Então, a razão pela 
qual se deve aplicá-los persiste no caso de apresentação de 
substitutivo -pelo relator. 

Cumpre ao-intérprete oficial dar completude a sua inter
pretação', ou reconhecendo a incompatibilidade entre os aludi
dos dispositivos ou demonstrando que a incompatibilidade 
é aparente, através de Um exercício, difícil, de hermenêutica. 
A meu ver. a última hipótese é a correta, 

Observe-se que o § 2" do art. 133 diz que, na hipótese 
do item 3 da alínea "e", o parecer - reparem que detalhe 
curioso- é considerado "justificação''. Está escrito, ilâo me 
culpem: o parecer vira justificação da proposição. A meu 
ver, se o texto é justificação, no sentido técnico regirriental, 
deixa de ser parecer, porque A não pode ser A e B ao mesmo 
tempo; se é A não é B, se é B não é f,... Parecer e justificação 
são conceitos essencial e profundamente diferentes. O parecer 
tem que buscar, dentre os diversos sentidos, aquele que lhe 
parece melhor e sustentar isso e a justificação é sempre a 
defesa do ponto de vista de alguém, no caso", do ponto de 
vista do autor do sUbstitutivo. -- - --- - -

Como é, Sr. Presidente, que vamos fazei confusão entre 
parecer e justificação? o parecer é a crítica conClusiva da 
proposição e a justifiCãçãO é a sua defesa. Está certo o RegiR 
menta. Se o relator apresentou emenda, da emenda ele não 
pode mais ser relator. Se ele apresentou substitutivo, do substi
tutivo ele não pode mais ser relator. O arC-"127 - que -diz: 

"Não poderá funcionar como relator o autor da propOsição_" 
-é decisivo; a interpretação, na hipótes-e, tei:ri que ser teleoló
gica. O objetivo regimental é a neutralidade do relator. A 
relataria se caracteriza- pela isenção e pela imparcialidade. 
Logo, sem dúvida, o relator pode apresentar emenda ou subs
titutivo na conclusão de seu texto, mas, ipso facto perde a 
condição de relator. Com essa interpretaçã-o,- desaparece a 
contradição entre o artigo 133, alínea e, item 3 com os artigos 
126, § 29, e 127. Para adotarRse outra intepretação será neces
sário resolver a incompatibilidade indicando-se qual das nor
niiis em cçlltradição vale~ q~ não vale, e pçr quê. __ 

Sr. Presidente, ouço_um. S.\J..S..S.Un:Q romano de.sçer assusta
doramente da Mesa Diretora. 

o SR. PRESIDENTÉ (Mauro Beneviv~s) _:__Haverá uma 
breVe intervenção da Mesa para justificar o seu assessora-
me.nto. _ _ ____ _ 

V. Ex' disse que havia passado todo o carnaval debruçado 
sobre o nosso Regimento. E a interpretação- que- eu -dava 
para a assessoria, ao invés dela fazê-lo a mim, é de que V. 
EX:' talvez tenha querido transformar o nosso Regimento em 
cinzas. Relembrei, então, aquela expressão: "memento, ho
mo~ quia pulvis es, et in pulverem reverte ris". 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mm; veja V. Ex• que 
é exa,tamente o contrário qtle se passa,_ p~>rque me tornei 
o maior defensor do RegfineD.to, apesar "de seus problemas, 
no_ momento em que estou sustentando a tese de que não 
há--cOntfã.díção eritre- o- -aii. 133, alínea e, n<? 3, e- ás- artS. 
126, § 2<?, e 127. Porque se eu não sustentasse esta interpre
tação, que é uma complementação· da interpretação oficial, 
eu-teria de denunciar a iilcoinpatibilidade entre essas normas 
e, aí sim, teria de reduzir a ciri"zas o Regimento. 

Sr. Presidente, ficou, acho eu, razoavelmente claro que 
a nossa praxe processual é uma espécie de consuetudo a produ
zir_ inCessantemente vioTa_ç6es regimentais. E ÍSSQ poderá no_s 
levar, amanhã ou depois, a um julgamento desnecessário de 
parte do Supremo Tribunal Federal. 

Dígamos que- essa Lei de Imprensa se transforme em 
lei, e amanhã ou depois o jornalista Paulo Bisol falei de alguém 
e seja condenado. O jornalista Bisai entrará com uma ação 
no Supremo, dizendo que essa lei não vale, porque o processo 
legislativo não foi obedecido. O que desejo evitar é Sério, 
impoctante: pretendo que amanhã isso não possa ser ã.legado. 
Assim, ficoU estabelecido, se tenho razão, que as comissões 
devem, no caso de ocorrer substitutiVO, substituir o relator 
e abrir turno suplementar de discussão e votação, tal como 
se faz no plenário. 

Por outro lado, uma vez aprovado na Comissão, o substi- -
tutivo sobe para o plenário não como substitutivo mas como 
projeto da comissão. A proposição original foi rejeitad~ e 
só será objeto de discussão no plenário se ocorreu recursos 
da decisão dã Comissão. Acontece, portanto, que o substi
tutivo chega ao plenário como umã proposição de comissão. 
O que OcOrre então? Há que se abrir o prazo de cinco sessões 
para as emendas, nos termos do art. 277, o que significa abrir 
prazo iricluSive- para novo substitutivo. Ainda que, em tese, 
não se possa apresentãr, substitutivo de substitutivo, no caso. 
a possibilidade se cria. Posso; no caso, apresentar, porque 
aprovado, o substitutivo da Comissão passa a ser ProjetO de 
Lei da ComissãO, e, como tal, sujeito a subistitutivo. 

No caso em pauta, não temos mais que vota-r o projeto 
do Senador MárciO Lacerda, nem o projeto do Senador Jutahy 
Magalhães e nem o projeto do Senador Josaphat Marinho, 
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porque, absorvidos ou substituidos pelo substitutivo, eles fo
ram formalmente rejeitados. Eles estão fora de c.ogitação, 
salvo se ocorreu recurso nos termos regimentãfs. . 

Então, o substitutivo do SenaQ.or Jos~ Fogaça chegou 
aqui viciado. Primeiro; po-rque o Semidor José Fogaça não 
pode mais-ser Relator da matéria; segundo, porque não houve 
segundo turno na ComisSão.- E iS,.S9 il!lpdftO:U_na _cassaç~~ 
do direito dos seus membros de apresentar emendas. Trata-_se 
de Direito subjetiVo pUblico constitucionalizado (art. 61 d~ 
Constituição Federal) . Logo, essas proposições devem voltar 
para a Comissão para que- ela complete o procedimento e 
corrija o defeito, a nulidade, isto é, substitua o Relator, e 
promova o segundç turno para que os mem~ros da Co.missãb 
possam apresentar, lá, as emendas. Uma coisa.é emenda de 
comissão e outra_é ·emenda aqui em plenáríõ-~ Não é lícito 
cassar nenhuma· das oportunidades de emenda, pois -ambas_ 
configuram um direito público subjetivo const_itucionalizado. 

Quando constitucionalizamos um direito subjetivo, q_ue
remos dizer que o seu exércfcio não fica fiais a critério do 
seu titular: o Estado e a sociedade querem que o titular exer-
cite o seu direito. Um direito subjetivo constituc_ionªJii;ado 
é algo importante. Quanto aos çlemais direitos subjetiVoS~ 
se sou o titular, utilizo se quero, mas, nos constituçionaljzado~ 
há interesse .social n_o _exerç_ício. Não há comq_ __ cass~á_-Jos. E 
inconstitucional suprimir, no processo legislativo, a possibi
lidade de apresentação de emendas. É por isso que o expe
diente deve voltar para a ComiSsãO_ d__e __ Constituição, Justiça 
e Cidadania para que se corrija os defeitos, que produz~m 
nulidade absoluta, nulidade pleno jure, e para que se realize 
o segundo turno, omfssão que fambém produz nulidade_abso
luta. Somente depois de feitaS essaS-CoiTigeiídas é que- esse 
processo poderá tramitar aqui Sem nulidades, cOrii oúlrõ-rela
tor, e nós vamos abrir o prazo previsto no art. 277, de cinco 
sessões ordinárias, p·ara qUe os Sts." Selladores desfrutem do 
direito subjetivo de emendar, e inclusive, se o -_novo relat~r 
asSim entender, de apresentar substitutivo. COiho_o--SiiOSti
tutivo da comissão chega aqui como projetO da comissão, 
se aqui não houver substitutivo, necessariamente, não haverá 
turno suplementar. 

Vê V. Er que a qu-estão é tortuosa. Mas se posso deixar 
de ser falsamente modesto, acho que consegui expor com 
certa clareza. E não sou dono da verda.d~._ Enterulo._que, em 
Direito, seriipre eXiSfe:in- opções hermenêuticas, mas Uma s·erá 
sempre mais l:OnsiStente_. Então, como -riãó" sou donO da verda
de, gostaria que isso fosse discutido, até chegarmos a uma 
formulação clara e objetíva do problema e de sua solução. 

Estas são ·as preliminares de nulidade. 
.:Passo à preliminar de mérito. 

O ProjetO de Lei da Comissão- de Con~tituição, Justiç~_ 
e Cidadania_, além das nulidades já enunciadas_, é inconstitu
cional. E é inCoristihiciOrial justamente naquilo que-tem de 
mais importante, iilOvcidor e moderno: a relaçãQ_ de imputa
ção_, que vincula os tipos com as penas. Nessa relação de 
i.rilpritação, que é, Segu-ndo Kelsen, o COJ:!Ceito __ l!lais funda
mental do Direito, porque ele-não se admite o conceito de 
nonna jurídica sem sanção::;;e há nonna 1_há $anção. ____ _ 

Segundo Kelsen essa relação de imputação é da e~sência 
do Direito. Estou focalizando um aspecto juridicam_ente mais 
do que relevante, essencial. E justamente nesSa relaÇão" de 
imputação o substitutiVo que hoje, a meu ve·r,-deveria ser 
chamado de projeto da Comissão df?_ Constituição-, Justiça 
e Cidadania ele é inconstitucional. E irei explicar o maiS Sim:-
plesmente possível. 

"Para os delitos de calúnia e difamação O Cóaigo Penal 
cumula as penas de privação de liberdade e de multa". Cumu
la, s6m.ã! "E o piojelO excluí a p·nvaçao de liberdade". Para 
os m~_smos cri_lJleS, mantendo a mul~a e acrescentando a presta
ção social alternativa. O que é moderno. Quero -registrar isso. 
O sentido, o objetiVo é bom, mas não se pode fazer esse 
bem sem antes mudar o C6digo Penal. 

- be igual fOrffia~ para o d-elito d€: injúriâ·o·CódigO Penal 
prevê alternativamente a privação de liberdade e a multa e 
o projeto exClui, de novo, a privação de liberdade, alternando 
mUlta e tarefa social. 

A multa, segundo o projeto, é Calculada a partir da capaci
dã.de_econômica dÔ réu, dispondo o juiZ-de ampla possibilidade 
de ajustar o quantitativo às pecufiaridades de cada caso. Mas, 
em compensação, essa multa - isso é importantíssimo -, -
que é transferida para a vítima ao eStilo de Talião, será dedu
zida do montante de eventual indenização cíVil de tal modo 
que o castigo, a conseqüência penal - chámo a ãtenção para 
esse detalhe, que é um detalhe de técnica jurídica- é absor
vida pela conseqüência civil. Quer dizer: depois de ter sido 
condenado a uma conseqüência penal, aO~pagar úma indeni
zação civil o réu é -absolvido da sua conderiação! CoiSa iriéài~a! 
A pena desaparece. Ele é fatualmente absolvido. Um absurdo! 
A conseqüênc_ia da ilicitude civil absorve a conseqüêricia da 
ilicitude penal, o que está COmpletamente fora da ciência pe
nal, tanto quanto_eu conheço essa ciência. 

___ A_ abs_Qrção da,_ reparação é um eci~ívO-co penal. Tenha--se 
presente por outro lado que, na sistemática do Código Penal, 
quanto maiOr é a concreta lesivídade do delito individualmente _ 
considerado, maior é a punição. -Aqui é que-está a incoiiStítu.: 
cionalidade maior. Tanto assim que, no que diz respeito aos 
crimes contra a honra, aumenta-se a pena quando eles_ são 
cometidos por meios que impliquem divulgação mais rápida 
e abrangente. Está esCrito iiO Código Penal. Quando o crime 
é -cometido por meios que tornam a calúnia, a difamação 
ou a injúria rnaiS:-eficienfeS - por eXeniplo, se eu cometo 
o crime com uma carta circular, eu torno mais eficiente a 
minha calúnia, isso está escrito no Código Penal ........ importa 
uma agravação, uma qualifiCa-çâo do delito, um aumento da 
pena. 

Só os meios de comunicação social é que não estão no 
CódigoJ?enal, porque o legislador penal espera que o legisla
dor especial, ou da Lei da Imprensa seja sensível a_ _esses. 
fatores de qualificação do delito. 

Contrariando essa expectativa de qualificação do delito, 
do aumento da pena em relação ao Direito Penal, o projeto 
privilegia os delitos contra a honra quando cometidos através 
dos meios de comunicação_ social, deixando de lado outros 
dç~albes_privilegiadores do projetó;Cumpr"e àfortiori iridagar: 
tal pilvilegiação é admissível diante_dos_ princípios fundamen-_ 
tais do Direito Positivo, sobretudo os constitucionais? 

Peço desculpas pelo caráter pesado desse relatório. Mas 
na última, ou na pem.íltima reunião da_ Co_rnissão_de CotiSti-
t~iç~o,- Ju~tiça e Çi_~a_dania quando ouvíamos o candidato a 
Ministro do SuperiOr Tribunal de Justiça, indicado pelo Presi
dente da República, _que é Juiz em São Paulo, nascido no 
ES-tado do Pãraná, cujo nome, infelizmente, não me ocorre 
no Inomento, eu cometi i:C?Iii ele ullla-·perfidia. Perguntef-lhe 
o _que faria, se no mesmo momento, tivesse que julgar um 
caboclo, um homenzinho lá do canfudó-de-judas, da roça bra
sileira, que foi ao botequim e falou mal do seu viZinho, ou 
d3. Sua vizinha- e- foi coridenado a uma· pena de privação de 
liberdade, e ao lado tivesse um processo, no mesmo momento, 
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de um jornalista que assacou contra a honra de alguém e 
foí condenado a uma multa. Eu lhe perguntei o que faria, 
porque é evidente a injuStiÇa que- O CabOclo está sofrendo, 
pois o cultivado profissional da imprensa teve uma multa insig
nificante, como se pode ver no projeto; e.o caboclinho, homem 
da roça, homem do cafundó, teve privação de liberdade, e 
eu, Juiz, agora tenho que decidir se as duas decisões são 
corretas. - Estavam lá _diversos Senadores aqui presentes, 
inClusive o Sen_ador_Mauríçio Corrêa- ç perguntei ao Minis
tro o que ele faria. Ele sentiu a perfídia da pergunta e respon
deu que sairia pelo princípio da especialidade, e eu lhe disse 
que se ele confirmasse as decisões pelo princípio -da especia-
lidade e eu fosse advogado do caboclo entraria com habeas 
corpus por inconstitucionalidade da sentença, e Vou explicãr 
aqui porquê. - --- -- -~--------- --~----,---.-

Contrariindo _a expectativa, o projeto priVilegia os delitos 
contra a honra, quando comefi.dos_atrayé_s dos meios de comu
nicação social. 

Deixando de lado outros detalhes privilegiadores do pro
jeto, cumpre e é forÇOSo indagar se essa privilegiação é admis-
sível. Essa é a questão. -

Nossa resposta é no sentido da inconstitucionalidade da 
privilegiação, diante do que dispõe o art. 5(> da Constituição 
Federal, a teor do qual se a lei não pode prever conseqüências 
diferentes para fatos iguais, oom·maior razão ·não pode prever 
conseqüências mais leves para uma espécie de fa:tos cuja puni
ção mais grave já previu em outro texto, sob o contraditório 
pretexto de que os fatos da primeira espécie" S6 pOdem ser 
praticados pelos meios-de comunicação de massa- e_eles_ 
são, por sinal, mais lesivos, enquanto que os outros podem 
ser praticados por todos. 

Isso não é fundamento razoável para tratamento legal 
difei"eD.te. - -- -- -- - - - - - - --

Por outro lado, a nossa resposta é no senfído de que 
à aludida diferença de tratamento legal importa uma contra
dição lógica que nenhum ordenamento jurídicq pode suportar, 
seja do ponto de vista da lógica formal, seja do_ ponto de 
vista da lógica material, sem perder a sua identidade sistêmica 
e os fundamentos morais de sua exigibilidade. 

Em outras palavras, para ajustar a questão aos conce_itos 
mais atuais da filosofiarrioral, o ordenamento jurídico, o Direi
to poSitivo, cOm semelhante contradição entre normas, não 
passaria nos testes de generalização - _abrangênciã integral 
do conjunto ou espécie de fatos de que trata- e de adequação 
- preexistência de uma legítima expectatiVá -soCiiü de que 
a norma será efetivamerite seguida pelas outras pessoas -
confome a lição-inoderníssima de Jurgen Habermas. 

Detenhamo-nos primeiramente, nó plariO da_Ciência Juií~ 
dica e de seus conceitos fundamentais, sobretudo O-de Justiça 
que implica o de igualdade. Excusado diZer que não Se trata 
de igualação das subjetividades. -- __ 

Os liberais procuram fazer essa confUsão. N_ão estou -preo: 
cupado em igualar o tamanho dos narizes das. pessoas e não 
me chamo Procusto para querer cortar um p-edaçc,- âas pernas 
das pessoas e colocá-las todas na mesma cama. Não! Não 
estou querendo fazer igualação subjetiva. O que _e~~oU.dizendq 
é que na Constituição _eXiste um prineípi0-ftirida:ment31, -CfUe 
é_ o da igualdade objetiva de todos perante a lei. É objetiva 
esta igualação; não é_suj~ti:V;:t;. todos s_~9_igu~ís_OJie!~f.Jte-~_lei,._ 
o que signifiCá que a lei não pode para um mesmo fato, em 
ração de um ser joriialista e o outro ·um cabOClo, dispensar 
tratamentos, conseqüências jurídicas diferenciadas. Fçre o 
princípio Constituci(:m-al. 

Aliás, fere muito mais, Sr. Presidente. Vou citar porque 
é importante: Fere princípios da filõsófi3 moral. Por exemplo 
o axioma da eqüidade de Rashdall diz que a lei deve "encarar 
o bem de um homem - no caso a _ _liberdade - como de 
valor intrínseCo equiValente ao bem de qualquer outro ho
mem". O que é a liberdade do caboclo e o que é a liberdade 
do jornalista? O princípio de eqüidade está_ me demonstrando 
que o bem, o valor intrínsecO do caboclo é rigorosamente 
iguã.l ao valor intiínseco do jornalista. Reparem bem que 
não_ estou falando em bandeira drapejando nem em hino sendo 
cantado, estou falando em liberdade como possibilidade de 
viver e ter acesso ao_s valores fundárrientais da existência: 
É di~so_ que estou falandot CoiSaS concretas: vida, nervo, san
gue, sexo, realidade! É isso que e-stou falando quando digo 
liberdade. Então, como vou dispensar tratamentos diferentes 
se os valores intrínsecos das pessoas são iguais? 

· "Arret- como diria Fernando Pessoa- todo mundo 
é príndpe;on:de é que há gente no mundo?" Não pode, portan~ 
to, a lei, o projeto considerar a liberdade do comunicador 
diferente da liberdade de qualquer homem comum. 

E há também um outro autor, em inglês, chamado Henry 
Sidg'Yick que define assim o princípio da justiÇa: '"Não será 
certo -que A- trate B de maneira que seria errado B tratasse 
A, sob a simples alegação de que se trata de pessoas diferentes, 
se não houver nenhJJ.ma diferença entre a _natureza de ambos 
ou enl_!"e as "circunstâncias em ·que se enCOntrani; diferença 
essa que possa ser dada como base razoável pafa a diversidade 
de tratamento". 

ESsa orientação dô -pensamento moral vem de_sde KarÍt, 
no_ mí~imo. Quando Kant definiu, para tory1ar bem sintético, 
seu imperativo categórico: "Age de tal forma que a regra 
do ~u agir particular possa ser a minha, a deles e a de todos 
quantos. Esse é o imperativo cã.teg"órico. Se vale para o jorna
lista vale para o homem comum! A idéia de uma regra justa 
relaciona-se com a possibilidade de sua generalização e até 
de sua universalização. 

- Essa orientação qUe vem desde Kant~ e que hOje é confir
mada pelos pensadores da filosofia moral, tal como provavel
mente o mais importante que é o J urgen Habermas, não tem 
coino ser con!estada. E, se o for, como os liberais goStam 
d~_ fazer: "O que é isso BisOl, os coritunístas, os _sodaliStas 
estão igualando os desiguais e desigualando os iguais e "alguns, 
~~ººfOrme a _famosa_, frase do George Orwell"; -são mais 
iguais que outros". 

Não é nada disso, Sr. Presidentet Só queremos dizer uma 
coisa muito simples, que vou buscar em John Rawls, porque 
se eu dissesse não seria.iinportânte, mas o John Rawls dizendo 
acho que o é. "Toda desigualdade de tratamento se inevitável 
d~v:e ~~r_em beQefício _dos menos privilegiados e~tre os socii": 

__ Quem está fazendo discun;o de q~e a desigualdade exisJC? 
Posso fazer esse discurso: acho que a vida não teria graÇa 
se não fôssemos desiguais, agora acho que na relação socíàl 
n(f acesSO à vida, no acesso aos valores, a lei e as autoridades 
têm que igualar as liberdade-s. E é nesse sentido que esse 
projeto é InConstitUcional porque trãta desigualmente o cabo
clo, o homem comum e o jornalista. 

- Aliás, vou rapicta:mente menciOnar um _autor argei:ltino, 
chamado Carlos Cossío, que é o "papa do eg0Iogism0", d3 
teo~a egológica do Direito._ Ele se refere a um princípio dO 
Ulp1ano que todo mundo_ conhece, aquela definiÇão de justiça 
como o suum cuique tribuere, justiça e"dar a cada um o que 
é seu". 
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Mas, um velhinho alemão, há muitos aiiõs~ -chamado Ro
dolf Stammber, perguntou: -"Justo é dar a cada um o que 
é seu, mas qual é o seu de cada um?'' 

E Carlos Cossio volta a essa pergunta do Ulpiano e per
gunta: "q~al é o seu de cada um?" E ele responde que -
pena que seja um conceito formal, porque se não o fosse, 
se fosse materializável a justiça estaria realizada - "o seu 
de cada um é justamente o que a cada um falta para estar 
em iguais condições de liberdade com quem com ele inter
fere". 

Quer dizer, o "seu" do caboclo é justamente _o que lhe 
falta para estar em iguais condições de liberdade com o jorna
lista. Essa é a questão! 

Teria o-ufia-s -citações mas não quero cansá-los~ O que 
quero dizer é oque- =-- -õ --prõptío JOhn Rauls afirma isso -
todos os valores devem ser distribuídos igualmente. na medida 
do possível, a menos que uma distribuição desigual seja mais 
justa para todos. 

Claro, a justiça é a primeira vi"rtUde- das instituições so
ciais, assim- Cofio a verdade é a primeira virtude dos sistemas 
de pensamento. 

A questão é que o Ministro me disse, e vou teiminar, 
que resolveria a questão pela especialidade. "0 que é que 
vou fazer, Seilador Bisol _-_Ele _disse_-:- jif qUe tenho as 
decisões e uma está fuildada_no Direito Perial e_a _outra_fuud.ada 
na Lei de Imprensa - V. Ex~ se recOrda Seriador Chagas 
Ridrigues e como a Lei de Imprensa é tirila lei especial, eu 
tenho que decidir pelo princípio à a especialidade, ele me disse. 
Quer dizer, o- que eu vou fazer? O legislador especializou, 
e existe o princípio da especialidade. Eu não tive a oportu
nidade de explicar tudo para ele. Só disse que entraria com 
um habeas corpus por inconstitucionalidade da sua decisão. 

Agora, vou explicar, rapidamente, o porquê: é qUe um 
legislador não pode socorrer-se do princípio de especialidade 
sem que haja uma base razoável para justificar a diversidade 
do tratamento. Só isso! Que{dizer, quando eu apanho o Con
junto de Fatos A e separo um Subconjunto de Fatos A e 
lhe dispenso um tratamento diferente, é porque eu considero 
que uma característica dos fatos A que não está presente 
nos fatos do ConjuntO A, serve· como base suficíente para 
um tratamento diferente. Por exemplo: o_homicídio por parte 
da mãe, logo após o parto, o infanticídio. 

. O Código Penal trata de maneira difereilte este- homi
cídio. Mas, há uma característica, um estado de motbidade, 
freqüente no pós-parto, que justifica a diversidade do trata
mento legal. Ocorre no caso, a base suficiente, legitimadora. 
Agora, porque um é jornalista e o- outro não é, aplicar penas 
diferentes em faVOr do mais ilustrado não é possível. Franca
mente, ou o legislador não tem critério, óu o DireitO é um 
discurso literário de péssima qualidade, sem nenhuma cientifi~ 
cidade, sem nenhum rigor lógico e sem nenhuma estruturação 
escalonada. 

Eu insisto, ó projetO~ fazendo a privilegiação do jorna
lista, diante de todos os demais, no caso dos crimes contra 
a honra, pratica uma teróvel inconstitucionalidade. 

Eu respeito a idéia de que substituir as penas privativas 
de liberdade que, afinal de contas, todo mundo sabe não 
produzem nada, é uma boa idéia em ce"rtõs casos e é moderno. 
Mas, para fazer isso na __ Lei de Imprensa é preciso faZer antes 
no Código Penal, no que concerne aos delitos contra a honra. 

Eu teria toda uma fundamentação lógica para demonstrar 
que, além deste argumento da inconstituciol:l31idade, é impos
sível, dentro de um mesmo ordenamento jurídico, cuja estru-

tura é escalonada, mante~ duas regras que, tratando do mesmo 
fato, apresentam conseqüências juódicas diferentes. · · 

Mas talvez não seja necessário. Se for, quando a propo
sição for debatida, eu acrescentarei esta parte da discussão. 

Sr. Presidente, eu não vou sequer apreciar o rriérito. s_obre 
o qual há defeitos em diversos pontos do projeto, alguns gra
ves, embora existam virtudes também. 

O Bacharel Walter Ceneviva, que é comentari:;ta da Folha 
de S. Paulo, cujo artigo está em poder do nobre Senador 
Odacir Soares, que eu pediria fosse incluído no meu parecer, 
mostra alguns desses defeitos. Por exemplo, ele cita o art. 
99, § 1"', quando fala em acesso público, num dispositiVo que 
disc_rimina o fatoT Acesso público o próprio banheiro público 
configura. Vale dizer, a linguagem do dispositivo contém im
precisão técnica e co.Dceitual. 

Comenta, também, no art. 6<;>, § lc;>, sobre a pena de multa 
e diz não ser esta aplicada quando afetar as condições econõ~ 
micas e familiares do réu. Para Ceneviva isso é abrir caminho 
para que os interessados em caluniar, desonrar as pessoas, 
paguem a um pobre diabo para escrever contra alguém. 

O art. lc;>, parágrafo único, exclui as fundações proprie
táriaS de rádios por exemplo. As fundações que cometerem 
delitos através de suas rádios nãq -indenizam_ porque o texto 
do projeto presume o caráter eConómico do agente. 

No art. 2?, ele menciona o defeito da expressão "vendido 
ao público". 

No art. 49 • é esquecido o problema do DireitO Eleitoral. 
No que concerne à dosimetria da pena, falei bastante aqui 
e, além disso, é muito baixa a pena que ele prevê para os 
jornalistas. 

Art. 5» O crime só" ocOrre quanâo algUém- ofende a me
mória do morto. Quando ofende o morto, não é crime! 

Art. 7<;> Há uma ambigüidade na responsabilidade. Afi
nal quem é que paga? O dono da empresa? O responsável 
pelo editorial? Fica muitO indefinida, muita vaga, muito impre
cisa a definição. 

Art. 8" Existe a eliminação de um conceito fundamental 
em Direito Civil, que é a culpa in eligeodo. Quer dizer, o 
projeto derroga a- a culpa in eUgendo. Ninguém mais tem 
culpa por escolher mal. Francamente! Tem-se que mudar todo 
o Código Civil. 

Há, também, uma referência ao Ministério Público, atri
buindo~lhe uma função que é contrária à natureza da institui
ção. E assim por diante. 

Sr. Presidente, resumindo: 
PrimeirO:-este projeto- está ·viciado de duas nulidades 

ocorridas no seu percurso na Comissão de Constituiç-ãO, Jus
tiça e Cidadania. Não foi substituído o Relator; não se abriu 
turno suplementar,_cassando-se o direito de emenda dos mem
bros daquela Colitissão. Direito_subjetivo público, constitucio
nalizado. 

Segundo, este projeto está tramitando mal, porque ele 
não é mais substitutivo e em plenário está sendo tratado como 
tal. Aqui ele é projeto da comissão e deve, necessariamente, 
ser atendido o art. 277, com- abertura do prazo ali previsto 
de cinco sessões para apresentação_ de emendas e de substi-
tutivo se for o" caso. - -- - -

Terceiro, não há turno suplementar, porque se falou que 
haverá, e só haverá se alguém apresentar, agora, substitutivo 
deste projeto, porque uma coisa é o substitutivo lá na comisSão 
e outra coisa é o substitutivó- aqui,- e não posso dar o direito 
ao substitutivo ao relator da comissão e cassar direito de quem 
o substituir. 
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Finalmente. o projeto é inconstitucional, em razão do 
problema da dosimctria das penas e em razão de, para o 
mesmo fato, prever tratamentos, conseqüências jurídicas dife-
rentes. _ 

E com isso peYdoem.:.me a falta de modéstia~ com o 
meu s~crifício ca;rtavalesco. Cqm o _meu C(l!_Ilaval regimental 
acho que levantei questões muito iinPOrt3.iltéq:;·a~ra ~rrigir
mos uma praxe processualística, que ·importa em nuhdade, 
praticamente, de todas as nossas discussões e vo~çõ~s ~. con
seqüenterriente, das leis que redundam dessa nulidade. 

Muito obrigado, e peço vênia pela incapacidade e pela 
falta de inteligência que_ me Obrigaram a não s~i" breve: (~ão 
apoiado!) (Muito bem!) . 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O.SR. JO
SÉ PAULO BISO L EM SEU DISCURSO: 

TENDílNCIASIDEBATES 

Os artigos publicado~ com assinatura não traduzem 
necessariamente a opiniJ.o fio jornal. Sua publicação 
obedece ao propósito de estimular o debate dos proble~ 
mas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas ten
dências do pensamento contemporâneo. 

Defeitos do projeto da Lei de Imprensa 
(Walter Ceneviva) 

Para que o Senado preserve sua imagem respeitável de 
Casa Legislativa, será necessário retirar de pauta o projeto 
de Lei de Imprensa (substitutivo Fogaça) e corrigir defeitos 
que superam, de longe, as qualidades. Sou favorável a uma 
Lei de Imprensa, como instrumento do equilíbrio entre a plena 
liberdade da informação e a plena garantia d_os __ direitos indivi
duais e coletivos. Todavia, será melhor não :ter Lei de Impren
sa do que ter uma como a que o Senado quer aprovar. 

Aponto, em seguida, alguns dos defeitos. A tarefa é difi
cultada pelo fato de a maioria dos leitores não dispor do 
projeto. Contudo, as falhas são tão gritantes que dará para 
sugerir o piínCíp3:L Um jurista diria que a primeira -qualidade 
da I ei de Imprensa deve ser a de garantir a plena liberdade 
de _infOrmação a priori e a plena responsabilidade a posteriori. 
Ou seja, os órgãos -de comunicação <levem poder notiCiar 
tudo o que lhes pareça digno de ser divulgado. Mas devem 
ser responsabilizáveis, de modo eficaz, quando abusem desse 
direito. Não há liberdade absoluta. O direito é.s_empre relativo, 
no equilíbrio dos interesses individuais e sociais postos em 
confronto. 

O projeto é desequilibrado. Os mecanismos de responsa
bilização são inócuos e contornáveis por ·aiguéin que queira 
enlamear livremente a honra alheia, tanto do ponto de vista 
substancial (ou seja, do direito ofendido), quan_to do. ponto 
de vista processual (em certos casos, a defesa do ofendido 
será inviabilizada pela esperteza do ofensor). Dou um exem
plo: o § 1" do art. 9'.' nega a responsabilidade do jornalista 
quando a ofensa é--üitiiDidade, à vida privada, à honra e à 
imagem da pessoa decorrer de informação que tenha como 
fonte autoridade pública "que possa ser identificada". Autori
dade pública é diretor da cole ta de lixo em CrixáS~-é-o prefeito 
de Cataguazcs e é, também, o Ministro da Cultura. Nada 
justifica que o pronunciamento de qualquer autoridade seja 
reproduzido irresponsavelmente, com ofensa a valores funda
mentalíssimos para o cidadão. Aliás, o mesmo projeto, incoe
rentemente, considera crime violar a intimidade ou a vida 
privada de alguém, sujeita a pena de multa, reduzida à metade 
se puder causar privações (não é preciso que cause, basta 
a ameaça) ao condenado e à sua família (art. 6'\ § 1\1). Será 

fácil contratar um pobre para divulgar xingamentos_ contra 
os inimigos. Saii'-á baratinho ... 

O § 29 do mesmo art. 9<;> afirma que "não viola a intimi
dade, a vida privada e a imagem d_as pess_o~~·- a divulgação 
de _foto_s, de imagens e sons, qua"Q.do fix3.dos ou gravados 
diretame~~e em lugarp~_~li~o ou de acesso ao público, gratuito 
oU pãgO". O textó é malfeito. Lugár de ''acesso ao público" 
pode ser até um banheiro público. Será necessário algum equi
líbrio nã redação de modo 3: distiilj;uif sttu3Ç6eS nãO- autOri

. zadas pelo interessado. É evidente que, quando se trate de 
pessoas públicas (políticos, artistas,--esportistas), o elastério 
da liberdade é muito maior, praticaniente ilimitado. Todavia, 

_ o-çid~d-ão coinUm_(a Il}_ãioria d~s peSSoas) deve ~er~c~r prqte-
ção específica. - - - ··· ·- ·· ----- - · 

O parágrafo único do art. l9comete impropriedade imper
doável ao dizer que a lei considera meios de comunicação 
social todos os que especifica, acrescentando: "Desde que 
explorados ou operados por empresas regularmente constituí
das". A Fundação Padre Anchieta de São Paulo por definição 
não é empresa, mas, tendo emissoras de rádio e televisão, 
ficaria excluída da lei. 

O art. 29 é mal composto, o que seria tolerável não fosse 
um absurdo. O§ Voconsidera transmissão pública a que possa 
ser captada por receptores "vendidos ao público". Assim, 
urna transmissão para receptores dados, alugados, consigna
dos, emprestados estará fora do âmbito legal. 

Nesse mesmo artigo os §§ 39 e 4<;> reproduzem, palavra 
por palavra, e sem nenhuma vantagem, textos constitucionais. 
Se estão na Carta_ Magna, para que repetir? A técnica na 
elaboração. legislativa é elemento de garantia do direíto. O 
substitutivo Fogaça refere, no art. 3<;>, "empreSas jorrialísticas, 
de radiodifusão sonora ou_de som e imagem". Indica no art. 
2<;>, § 3»_, apenas uempresas jornalísticas ou de radiodifUSão" 
e na cabeça do mesmo _art. 2<;>, "empresas jornalísticas de 
radiodifusão sonora e de televisão". A pluralidade de denomi
nações provoca confusão prejudicial, sobretudo porque inclui 
conceitos constantes do Código Brasileiro de Telecomunica-
ções. _ 

O art. 4<;> proíbe a apreensão de jornal ou revista. Proíbe 
a suspensão de transmissões ~e rádio e televisão. Excepciona, 
apenas, casos previstos no Estatuto da Criança e do Adoles-

-cente. Esquece âo -direito eleitoral, que ajuda a conter as 
ofensas à intimidade e à honra pela ameaça económica da 
punição. Aliás, o -mesmo· artigo abre outra exceção inútil: 
permite apreensão e suspensão quando se trate de publicação 

·económica ou transmiss-ão "clandestina. o anonimato e a Clan
destinidade riada têni a ver com a liberdade de imprensa, 
mas com a criminalidade comum. 

Dosimetria Criminal é a técnica de determinar a intensi
dade das penas em relação aos delitos. A dosimetria do projeto 
é ideal para ofensa à honra alheia. P_o_r exemplo: difamar 
alguém (atribuir fato ofensivo à sua reputação) dá prestação 
de serviços à comUnidade e multa; injuriar alguém (ofe_nder 
sua dignidade e o decoro) só dá multa. Por um salário roíni_mo 
de jornalista muita gente será _xíxlgada. 

Outras definições constitUi!in 3.rniadilhas difíceis de trans
por. serve de exemplo o crime de udivulgar matéria infun
dada, capaz de abalar o conceito ou o crédito de pessoa jurídi
ca". Definir "matéria infundada" é tão fácil quanto segurar 
uma nuvem em tarde de ventania. Não será punível quando 
o autor. da inform;;tção.por autoridade pública ou seu divul
gador for pobre. 

O inciso V do. art. 5o;> tem um disparate lógico-jurídico 
quando considera crime caluniar a memória da pessoa morta. 
O morto é caluniável, mas não sua memória. 
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A multa irá de uma a duzentas vezes o valor do piso 
salarial de jornalista no local da infraçâo ou, na falta deste, 
o da Capital Federal. Pode_ser aumentada quando o máximo 
for insignifican_te_ diante do poder económico __ do réu. Seria 
razoável, se não fosse pena quase exclusiva, cOmo único preço 
para a honra e a intimidade do cidadão. O critério clássico 
nos delitos de informaçãO é o que situa a respons3Di1idade 
penal, em primeiro lugar, sobre o autor do escrito assinado 
ou identificado por pseudónimO. O p!'ojeto cria Uma confUsão 
que vai dar muito pano para mangas quando estabelece, no 
início de abertura do art. 7<?, uma alternativa (será responsável 
o editor-chefe, ou aquele que for efetivamente responsável, 
para notícias não assinadas), mas, no inciso imediatamente 
seguinte, atribui responsabilidade ao editor de área identi
ficado no expediente. 

O projeto fa~litará iniriiagináVeiS jOgOs-de-empurra, se 
mantida a estrutura do referido art. 7" Tenho em conta a 
realidade do rádio e da televisão, em que fatos atentatórios 
à liberdade de comunicação- também ocorrem fora da edito ria 
jornalística. O substitutivo ignora como funCionam os meios 
de comunicação eletrónica no Brasil. Outro ponto com o mes
mo defeito (ignorar a realidade_ da c;omunicação eletrónica) 
está no §_ 3" do art, 11, ao permitir que as emissoras de televisão 
guardem por 30 dias apenas o som da programação transmi
tida. Trata-se de uma contradição em si mesma (são transmis
soras de imagem), que pode frustrar a defesa do direito. É 
fácil ofender só com a imagem, sein palavras. O legislador 
quer que os responsáveis pelos órgãos de comunicação mante
nham livro de registro dos pseudónimos dos seus comuni
cadores, para o exibir em jufzo. O problema é gramatical: 
pseudôninio é nome falso, nome artístico. Muita g:ente traba
lha com apenas uma parte de seus prenomes e apelidos de 
famfiia~ que·n:ão-·co-n·stituem pseudónimo, más fazem -do tal 
livro uma inutilidade. 

O prOjétO do Senado não se limitou a tornãT unia balela 
a responsabilização dos abusos, mas subverteu conceitos clássi
cos da responsabilidade. Desde o começo· do século 20 ficou 
claro _que o poder público e as empresas respondiam por danos 
provocado-s pelos seus servidores a terceiros. Trata-se de con
ceitos que os- juriStas, sempre chegados num latim, chamam 
de culpa in eligendo uma escolha do empiegãâo) e culpa in 
vigilando (controlar o que o funcionário faz). O substitutivo 
põe em primeiro lugar, na indenização do dano, o próprio 
empregado (o preposto) e diz, no art. 8~', que a empresa será 
solidariamente responsável pela reparação. O certo seria fazê
la a primeira respOnsável, podendo cobrar-se do funcionário 
se este houvesse agido com dolo ou culpa grave. Em relação 
ao poder público é o que está no§ 6° do art. 37 da Constituição. 
As regras sobre o processo devem ser aperfeiçoadas. Penso, 
por exemplo, que no caso de ofensa aos mortos, não havendo 
cônjuge, ascendente ou descendente, o irmão teria direito 
de agir em d~fesa da _mem,ória __ dp faleciPQ. O projeto (art. 
10, § 19) límita a iÇão privada ao ascendente ou descendente 
em primeiro grau~e ao cônjuge. 

Nesse art. 10, o § 49 -tem uma imperfeição constitucional, 
ao dizer que o Ministério Público "patrocinará as ações de 
quem, pelos próprios meios, não possa se defender ou postular 
em juízo''. A imperfeição gera dois defeitos. O priineiro re
sulta dos verbos defender e postular. Sugerem defesa (do 
ofensor) e ataque (do ofendido). O segUndo decorre do pri
meiro: patrocínio, defesa e postulação em juízo correspondem 
ao exercício da adyocacia, que é~ todavia, proibido aos mem
bros do MinistériO Público (art. 128 da Constituição).-

O substitutivo tem- também coisas boas. O fato de ter 
excluído o julgamento dos crimes de imprensa pelo tribunal 
do júrí é homenagem à boa téCnica -legislatiVa e à história 
da comunicação neste País. A distiiiÇão para oS Criines come
tidos Có-ntra servidoreS pUblicos-, quanto aos dependentes de 
ação privada, está bem lançada nos parágrafos do art. 10. 

A livre permissão da exceção de verdade (o suposto Ofen
sor sempre pode demonstrar que a notícia é verdadeira) cons
titui unia garantia pata toda a sociedade contra o mau adminis
trador, incentiVãndo a transparência. 

O direito de resposta vem bem lançado, tendo um ou 
outro ponto digno de melhor exame quanto a seus aspectos 
formais. - - - = 

O art. 2~_. inspirado em frase célebre atribuída a Thomas 
Jefferson, merece meditação cuidadosa. D_etermina esse dis
positivo que "os conflitos entre a liberdade _de informação 
e os direitos da personalidade, entre eles os relativos à intimi
dade, à vida privada, à honra e à imagem, serão resolvidÇ>s 
em favor do interesse público visado pela inforrilação". Esse 
é o preceito fundamental: o interesse de toda a sociedade, 
sobretudo nas relações entre a pessoa e o Estado, na garantia 
do indivíduo frente a seu governante, merece profunda avaliaR 
ção dos Senadores. A transparência dos órgãos públicos e 
de seus dirigerites constitui um dos aspectos mais- positiVOs -
da_ liberdade dos meios de comunicação social. 

Está feito O resumo. Num Senado em que há jurista do 
porte de Josaphat Marinho, sempre há esperança de que os 
projetes legais possam ser aperfeiçoados, particularmente 
quando digam respeito aos direitos fundamentais da cidada
nia. A importância da Lei de Imprensa exige o aperfeiçoa
mento do texto que os Senadores estão debatendo. 

WALTER CENEVIVA, 63, advogado, e conselheiro da Ordem dos Advogado~ do Brasil 
(OAB Seção São Paulo) e articulista da Fulha. 

O Sr. Maurício COrrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Maurício Corrêa, apenas apresentado o parecer, ele não 
será discutido na sessão de hoje. Em razão do parecer do 
Senador José Paulo Hisol, abrir-seRá o prã.zo regimental de 
cinco sessões ordinárias para a apresentação de emendas. 

Essa matéria é, indiscutivelmente, complexa, polêmica, 
e ficou muito patente durante a exposição do Relator, Senador 
José Paulo Biso!, a necessidade da apresentação inevitável 
de emendas ou de outros substitutivos. Sendo assim, fluiria 
o prazo, a Pãttir de agora, de cinco sessões ordinárias, o 
que obrigará o retorno da matéria à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O nobre Relator, Senador José Paulo Bisol, suscitou no 
seu parecer uma séria de nulidades: preliminares de nulidade 
e uma preliminar de mérito, inclusive mencioriou explicita

-mente que, no entender de S. Ex', a proposiçãO originária 
da comissão que se entendeu denominar substitutiva, da layra 
do Sellador José Fogaça, seria caracterizadamente inconsti
tucional. 

Ora, se vai fluir a partir de agora o prazo de cinco dias 
para a apresentação de emendas ou de substitutivos outros, 
isso significa que a matéria retornará ao exame da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, e o parecer do Senador 
José Paulo Bisol amanhã_já estará sendo publicado. Todas 
as notas·taquigráficas, agora apanhadas, integrarão a s-eu pareR 
cer, além do artigo do jornalista Walter Çeneviva, publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, que, de conformidade com o 
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que requereu o Relator. passa a integrar também o seu pare
cer. Sendo assim, a Mesa anuncia que a partir deste momento 
se abre o prazo para apresentação de emendas. E será, portan
to, inevitável o reexame da matéri~ no âmbito da Comissão 
de Constituição,- Justiça e Cidadania. E é de se crer clue o 
nobre Senador José Pªulo Bisol sustente-se no ârol~ito daquele 
douto colegiado as razões que expendeu aqui, segundo os 
quais o substitutivo, como fOi formulado, seria também incons
titucional. Portanto, a partir da próxima sessão ordinária_fluirá 
o prazo para apresentação de emendas, e a Mesa determinará 
a publicação do Parecer José Paulo Bisol. 

O Sr. Maurício Corrê_a- Sr. Preside_nt_e, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a pala· 
vra V. Ex' -

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT.,....: DF. Pela on:lem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Certo, nobre 
Senador. a Mesa garantirá a palavra a V. Ex' Apenas o Sena
dor Odacír Soares deseja suscitar uma qUestão de ordem. 

O SR; MAURÍCIO CORRÊA :.:.. . Sr. Presidente, estou 
com a palavra, ainda não terrilinei" minha fala! V. Ex• apenas 
ni.~-iiitefroril_peu p~ra,- ge"tlfilmente, cli~r que acedia exata
mente à questão que coloquei para V. E1r-' 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Nesse caso, 
a Mesa pede ao nobre Senador Odacir Soares, como Líder 
do PFL, que aguarde a manifestação de sua intervenção e 
a formulação conseqüente da questão de ordem .. 

O Sr. Odacir Soares - Queria levantar uma questão 
de ordem exatamente sobre esta questão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Mesa 
apreendeu assim, mas o S_enador Maurfcio Corrêa invocou 
em seu prol a prerrogativa de estar discutindo a proposição. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, solícítei a V. E1r-' 
que deferisse a prerrogativa regimental de discutir o parecer. 
E V. Ex•, sem conceder-me esse direito, passou a eniitir a 
opinião da Mesa como se acatasse o voto ou o parecer dado 
pelo nobre Senador José Paulo Biso!. Pareceu-me, data máxi
ma venia, que foi uma a:tituâe potestativa da Mesa, porque, 
ao que se lê aqui na Ordem do Dia, temos o seguinte Projeto 
sobre Lei de Imprensa: 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Estava com a palavra, 
_ _sr. Presidente. 

"Projeto de Lei do Senado n' 173.: . 
Discussão em turno único do PrOjeto de Lei do 

Senado n<1 173 ... " 

E segue a emenda. 

"Ordem do Dia, n9 3: 
Projeto de Lei n" 145 (incluído em Ordem do Dia, 

nos termos do art. 172, I, do Regimertró Interno.) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado n9 145, etc .. " 

Assim acontece c_Qill_.O item IV. 
Ora, todos os números aqui constanteS da Ordem do 

Dia se· referem, portanto, à Lei de Imprensa ·e com o mesmo 
teor: colocados na Ordem do Dia para serem discutidos. Logo, 
Sr. Presidente, com o maior respeito, parece-me que, embora _ 
V. EX' tenha ... 

O SR •. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência penitencia-se diante de V. Ex~ e garante-lhe o direito 
à discussão, já que "isso explicitamente integra a Ordem do 
Dia de hoje. Portanto, V. Ex~ poderá discutir, e os outros 
Srs. Senadores também, se assim entenderem. 

A V. Ex~, portanto, asseguro-lhe a palavra para discutir. 
Apenas a Mesa, na pressa em anunciar a sua deliberação, 
quis caracterizar exatamente a intenção de __ flu_ir __ Q prazo de 
cinco sessões ordinárias para a apresentação -de emendas. V. 
Ex~ fala, hoje, sobre o parecer, o substitutívo do Senador 
José Paulo Biso!. E poderá fazê· lo também quando for afere· 
cido parecer às emendas que, certamente, serão apresentadas 
a este projeto. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. _!'residente, estou 
com a palavra para dar explicação que· atendia ao protesto .. 
que havia formulado. Logo, continuo com a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- En.tão, logo 
após o pronunciamento do Senador Maurício Corrêa garan
tirei a V. Ex• a intervenção para a formulação da questão 
de ordem que será assim, então, apreciada. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, até com a vênia 
do Senador Maurício Corrêa, queria dizer apenas a V. E~ 
que a minha questão de ordem se prende exatarnente à questão 
do início da discussão da matéria. Se V. Ex•, Sr. Presidente, 
der a palavra ao Senador Maurício Corrêa para discutir a 
maté~~- parece-me que a minha questão de ordem toma-se 
inóéua._Entendo, como a Me.sa, que, considerando esse fato 
novo, que é o parecer do Senador José Paulo Bisol, a matéria 
não pode ter a sua discussão regimentalmente iniciada. O 
Senador Maurício Corrêa pode fazer um discurso sobre a 
matéria, mas não como discussão, considerando-se o conceito 
de discussão que está expresso no Reginlento. Era esse o 
entendimento, era essa a questãO de orde-m. Entendo, como 
a Mesa, que a discussão _não __ pode começar, na medida em 
que temos um fato incidental, que é _Q_pã.reC-er do Senador 
José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena· 
dor Odacir Soares, a Mesa já havia garantido ao nobre Sena
dor Maurício Corrêa o direito à intervenção com essas caracte
rísticas de discussão. E, portanto, manterá a sua decisão ante
rior, pedindo desculpas ao Senador Maurício Corrêa, que 
já estava-realmente reagindo à decisão anterior da Mesa. 

Garanto-lhe a palavra, nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Veja V. Ex• que a ques· 
tão de ordem do nobre Senador Odacir Soares foi totalmente 
intempestiva, porque V. Ex• já havia proferido o resultado. 
Isso foi intempestividade. Por uma questão de lhaneza, para 
com o nobre Senador Odacir Soares, fiquei calado. Não tinha, 
porém, nenhuma razão de ser essa questão de ordem intem
pestiva e inopoi"ti.lnamente apresentada. 

Sr. Pr~siÇ-ente. _apenas gostaria de dizer que a decisão 
de V. Er' está absolutamente cofreta. Embora devesse ter 
me pronunciado antes - parece-me que esse é o direito -
pens9 ter si_ do corretíssima a_ ç:lecisãtr que V. E~ tomou, porque 
o nobre Senador José Paulo Bisol trouxe aó nosso conheci
mento um dos mãis belos trabauioS intelectuais que eSte Plená
rio jáoU:viu.·s. EX' examinou amadurecidamente essa questã<?. 
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EstávamOs profundamente preocupados com _a discussão da 
Lei de Imprensa, exatamente pelos aspectos em que ela impli
ca, o que significá,- na verdade, termos urna nova L~ide Im
prensa para toda uma sociedade como a brasileira carente 
de modificações, necessitad_a de novas visõeS dentro desse_ 
complexo, que é a imprensa brasileira na afualidade. 

S. E~ vai mais longe, traz algumas considerações de méri
to. Diria que a -minha tendência é estar ao-lado das co-nside
rações levantadas pelo nobre Senador José PaUlo Bisol, quan
do alega que a dosimetria tem que ser a-mesma. OTenr que 
se estabelecer uma igualdade de tratamento porque se trata 
de crime de honra. 

Preferiria examinar caril mais caufela a questão porque 
a evolução do Direito moderno, Penal, é no sentido de que 
se pese mais em cima das penas de multa. Dói inais o_bolso 
do que às vezes até implicações de natureza física, mas tenho 
as minhas preocupações. Dou até razão ao-Senador José Paulo 
Bisol quando entende que uma situação como essa não se 
justifique que se aplique ao jornalista~ uina pena de multa, 
alternativa e se aplique a um cartegador ou estivador que 
tenha praticado um crime contra a honra uma pena de privação 
de liberdade. 

Devemos examinar a questão_com mais cautela, mas que
ro e:xatamente nessa colocação, Sr. Presidente, como Líder 
do PDT, parabenizar a decisão que V. Ex• tomou, acolhendo 
as ponderações levantadas pelo nobre Seriador José Paulo 
Bisai, para que n projeto fü}ue na Ordem__ do Dia recebendo 
as emendas e, conseqüentemente a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania venha a_examinar exatatrtente esse conjun
to de projetas que versam sobre a Lei de Imprensa e apresentar 
um relatório unifofme, sobre o qual podemos examiriàr corri 
mais prudência e votar com a_devida aten_ção e equilíbrio. 

Sr. Presidente, só uso da palavra ·para parabenizar cóm 
sinceridade, o nobre Senador José Paulo Biso! por esse ex
traordináriõ- trabalho. S. Ex~ traz toda aquela Sapiêitciâ e eXpe
riência do Direíto Público~ sobretudo como juiz, como Desem
bargador, e ainda uma série de indagações. É um tr.a9alho 
talentoso que merece ser publicado. Permito-IDe aperia"s neste-
instante cumprimentar S. EX!' e concordar, portanto, com a 
decisão da Mesa que eu teiia-pTopoSfo's'e tivesse-falado ante-
riormente. - - --

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os itens 
3 e 4 saem da Ordem do Dia~ em' face de tramitarem em 
conjunto com a mãtéria constante do item 2. · · · 

São os seguintes os itens reúi"aaos-Oa Ordem do 
Dia: · 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 145, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, 

nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno;) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de -Lei 
do Senado n'' 56 e 173, de 1991.) 

DiscUssão, eni turno úiliCi:t, -do Projeto de Lei do Senado 
n9 145, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda~ que 
regula_ o direito de resposta para os efeitos do inciso V, do 
art. 59~ da Constituição Federal, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, da Comissão: 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro

jeto~ e às Emendas de n~ 1 e 3, contrário à de n_<:> 2, na forma 
de substitutivo que apresenta. -- --- - --

____ (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So-
cüiii:í.)"____ ---- - - - · -

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 56, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia~ nos termos-
do art. 172, I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os ProjetaS 
de Lei do Senado n" 145 e 173, de 1991.) 

DisCussão~ éóitUrno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 56, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que revoga o§ 3~" do art. 20 -da Lei n"' 5.250, de 9 de fevúeiro 
de 1967, que regula a liberdade de manifestação-do pensa
mento e de informações, e o inciso II do § 3~' do art. 138, 
do Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 
institui o Código Penal, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, da Comissão: 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro~ 

jeto e às Emendas de n~ 1 e 3, contráriO à- Emerida n~ 2, 
na forma de substitutivo que apresenta. · 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So
ciais.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Item 5: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 280, DE 1991 

(In.cllii:do _e_~ O.rde.~ 4p_ Qja,_ 'Q9.S .. t~tiPQ~ . . 9.Q _iUt •..... 
172, I, do Regimento Interno.) 

Discussão7 em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~" 280, de 1991~ de autoria -do-Senador Odacir 
Soares, que dispô~ sobre" a criação e O lançamento 
do selo comemOrativo dos 160 anos da fotografia no 
Brasil, e dá outras providências. (Dependendo de pare~ 
cer da Comissão de Educação.) 

Solicito ao nobre Senador Meira Filho o parecer daquele 
órgã? técnico. -

O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Para emitir parecer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente Projeto de Lei 

-cria o selo comemorativo dos 160 anos da fotografia no Brasil, 
determinando que o referido selo traga estampadas as efígies 
do inventor francês Hercule Florence e do pesquisador brasi
leiro Co:rrea de Mello, ambas figuras da mais alta relevância 
na invenção e no aperfeiçoamentO do processo fotográfico 
em nosso País. 

- O Projeto determina, ainda, que as providências e normas 
para a criação do selo sejam levadas a efeito pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT .. 

Fixa, também, a data de 15 de agosto de 1992 cofio 
dia .do lançamento do .selo em todo o País, providência a 
Ser efetivada pela EBCT e pelas entidades que representam 
e congregam os fotógrafos profiSsionais. · 

Nâó foram apresentadas emendas no prazo regimental. 
É legítima_ e oportuna a providência ditada pelo projeto 

de lei em análise. A Circulação postal, garantida pelo selo 
cOmemorativo· dos 160 anos da fotografia no Brasil, 'tfãrá para 
o convívio de cada cidadão o reconhecimento da inestimável 
contribuição do fotógrafo profíssional para a formação de 
nosso acervo histórico. -
· É ·l_negãv"el- que a fotogfáfi_à desempenha· um imPortante 

papel na fixação das imagens da contemporaneidade. Dessa 
forma, a preservação da referida fonte de estudo garante às 
ge-raÇões futuras o acesso a um dete_rminado _acervo docu
mental de inestiniável valor histórico. 

A homenagem·inscritcl rio -prese-nte Projeto de lei, além 
de contemplar Os inventores e aperfeiçoadores do processo 
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fotográfico - Hercule Florence e CoiTea de MeU o- alcança 
a própria fotografia e Seu CentenáriO pápel de importante 

Qa constitucionalidade e da técnica legislativa, pronunciamo-:
nos favoravelmente por sua aprovação, porquanto atende a 

registro iconográfico. ' - - tóaos_eSses requisitOs.- . , . - . -~· - '- " 
É o parecer, Sr. Presidente. Nesse sentido, tendo apreciado o Projeto de Lei do Sena

do nY 280, de 1991, e não tendo nada a obstar. quanto ao 
mérito, àconstitilcionalidade..e à técnica legislativa, pronuncia
mo-nos favoravelmente a sua aprovação. 

Esse o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENT!l (Mauro ~eq0vides).c:- O parecer 
do Relat_o_r Mei_ra Filho conclui favoravelmente ao projeto. 

Nos termos do art. 235 do Regimento Interno, a matéria 
ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para rece
bimento de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 281, De 1991 

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

DiscusSão, em tufiio único, do "Projeto de Lei do 
Senado n' 281, de 1991, de autoria do Senador Odacir 
Soares, que dispõe sobre a criação do Dia Nacional 
do Fotógrafo, oficializa no Brasil_ o_ Dia Mundial da _ 
Fotografia, e dá outras providências. (Dependendo de 
Parecer da Comissão de Educação.) -

SoliCitO âO i:fObre-sen:ador Meira Filho o parecer daquele 
órgão técnico. · -- - - - o - '-- - · 

O SENADOR MElRA FILHO (PMDB ~DF. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente projeto 
de lei instituí o_ ~Dia Nacional do Fotógrafo" e oficializa, 
no País, a comemoração do "Dia Mundial de Fotografia", 
fixando as datas para as celebrações anuais em 15 e 19 de 
agosto respectivamente. 

A par desta· medida, é criada a figura do patrono do 
fotógrafo e da fotografia, encarnado pelo inventor do processo 
fotográfico, Hercule Florence. -- - ---- ---

Na Comissão de Educação, não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental. 

Com a louvável provídência determinada pelo projeto 
de lei em tela, o calendário de eventos no _Brasil é enriquecido 
com a homenagem anual que deverá ser prestada aos profis~ 
sionais da área da fotografia. É legítima a celebração, na 
medida em que se constata que, há longo tempo, já se reconhe
ceu a importância do registro fotográfiCo enquanto do-cUmen
to. 

Na verdade, para a reconstrução e a preservação da me
mória e, conseqüefúem-ente, da História do País, os meios 
contemporâneos -de registres factUais, iepreSeiitam Inestimá
vel fonte de informação, cOnhecimento e difusãO. A fotografia 
constitui, indiscutivelnierite, a própria "itieniOria dos fatos, dos 
acontecimentos, do cotidiano que faz a-História.-

Nesse sentido, o ato de garantir, por forÇa da lei, o reco
nhecimento do papel do fotógrafo e da fotografia, garantindo, 
em conseqüência, a preservação dê fontes insubstitUíveiS da 
nossa trajetóriã histórica- parece~nos sufiCientemente me-ri-
tório. - --- - -- -- - --- - -----

É oportuna e louvável a iniciativa- de propor ato legal 
especffíco dispondo sobre a homenagem anual à categoria 
dos fotógrafos e'de_confe~ir,_C9!!1 plena justiça, à figura do 
pesquisador francês radicado no B_rasil, Hercule Florence, 
a estatura de patrono do fotógrafo, é oportuna e louvável. 

Portanto, pelo exposto, e tendo apreciado o ProjetO de 
Lei do Senado no 281, de 1991, do ponto de vista do mérito, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
do nobre Relator, Senador Meira Filho, conclui favoravel
mente ao projeto. 

· - Nos termos do art. 235 do Regimento I_nterno, a matéria 
ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para rece
bimento de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid~s) _:_Item 7_: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 18, de 1991, de autoria do 
Senador Alfredo Campos e outros Senhores Senadores, 
que fixa o núffie"ro de votos necessários--à rejeição do 
veto (2~ sessão de discussão). 

__ Em obediência ·_ao diSpoSto no art. 358 do _)~.e_g~~~nt~ 
Interno, a matéria ficará em fase de díscuSsão durante cinco 
~~ssões ordinárias consecutivas, quando poderão ser ofere~ 
cidas emendas, assinadas por um terço, no mínimo, dos mem
bros do Senado. 

Em discussã~. _ _íPausa.) _ ___ _ _ _ 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão da matéria 

terá prosseguimento na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevides) -Item 8: 

_ Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição-n9 19, de 1991, de autoria do 
Senador Francisco Rollemberg e outros Senhores Sena
dores, que suprime o item II e renumera o item III 
do art. 40 da Constituição (2' sessão de discussão). 

Transcorre, hoje, o segundo dia de discussão dã. proposta 
e o prazo para apre~entação de emendas, assinadas _por um 
terço, nó mínimo, dos membros do Senado. -- - - --

Em discussão, em primeíio tU.f-Iio, a propOsta de Emenda 
à Constituição n' 19, de 1991. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros
seguimento na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi9es)- Item 9 

D"iscUSsão, em primeiro tutno", da Propo"Sta de 
Emenda à ConstituiÇão fl9 20, de 1991 ;-de au-toria do 

- Senador Coutinho Jorge é outros Senhores Senadores, 
que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal 
(2~ sessão de discussão). 

Em discussão -a Proposta de Effienda à Constituição n9 
20, de 1991. 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros
seguimento na sessão de am~nhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 10: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 21, DE 
1991 

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

Suprima~se_ do_ art. 155, item X, da ConstítuiçãO 
da República Federativa do Brasil, a alínea b, (19 signa~ 
tátio-: Senador Ronan Tito). 
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A comissão incubida do exame da proposição -hão emitir 
o seu parecer no prazo regimental. Assim, a matéda1oi incluí
da na Ordem do Dia, nóS terinos do disposto do art. 358. 

Não há quorum para deliberação. , 
A votação do prosseguimento da tramitação da matéria 

fica adiada. 

O SR. PRE.SIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO. MACIEL (PFL - PE .. Pronuncia o se
guinte discJJ.rso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Per
nambuco está celebrando o centenário de nascimento de um 
dos seus mais ilustres filhos, o doutor Ulysses Pernambucano. 
FigUra humana notável, espírito aberto às inovações e de um 
visceral pluralismo. Ele é tido_ por todos que o conheceram 
-e, sobretudo, pelos que tiverem a oportunidade de admirar 
sua obra -como um pioneiro no campo da medicina social. 

Exatamente para destacar o_ pioneirismo e_ a atualidade 
do grande médico é que o Hospital Ulysses Pernambucano, 
o antigamente chamado Hospital da Tamãrineira, _promoveu, 
de 6 a 8 de fevereiro último, no centro de COnvenções de 
Pernambuco, o Simpósio ComemoratiVo do Centenário de 
Nascimento -de seu patrono. 

Abrindo o Simpósio, a Diretora do Hospital, Dr' Gilva
nice Aguiar, ressaltou a imensa uresponsabilidade social" que 
tanto marcou a vida do Dr. Ulysses Pernambucano, classifi
cando-o como "f~gura ímpar da psiquiatria brasileira". Segun
do ela, o centenáriO Hospital da Tamarineira tem procurado, 
através do tempo, apesar de todas as vicissitudes, honrar o 
legado do Dr. Ulysses: "Sob a égi~e do pernambucano psi
quiatra que hoje reverencia·m-os~-o-HOspitaf contirlu-a e Conti
nuará lutando para permanecer sendo um sítio- sãgrado dedi
cado à saúde, cientificamente riloderno· e ostentando a espe
rança em seu verde"-. 

A programação do Simpósio foi aberta com a conferêriCia 
"Ulyss_es Pernambucano - _ atualidade de Se!J pensamento", 
a cargo dos Professores José Lucena e Othon Bastos. A priinei
ra Mesa-Redonda, coordenada por Durval Bezerra, focalizou 
a figura de Ulysses Pernambucano sob três ângulos: a _do 
Cidadão, por Ulysses Pernambucano de Melo Neto; a do 
Educador, por Anita Paes Barreto; e a do Psiquiatra, por 
Othon Bastos. · · · 

A segunda Mesa-Rendonda teve como tema "Instituição 
Psiquiátrica no Brasil". Na condição de relatores atuaram 
Tácio Medeiros, de Pernambuco, Jurandir F. Costa e Cãrlos 
Augusto de Araújo Jorge, ambos do Rio -de Janeiro. 

"Perspectivas da Instituição Psiquiátfica" foi o tema da 
terceira Mesa-Redonda, coordenada por Everton B. Songey, 
de Pernambuco. Foram seus relatores: Samuel Lajeunesse, 
da França; Franco Rotelli, da Itália; Domingos Sávio do Nasci
mento, de Brasília; Gilvanice Aguiar, de Pernambuco. 

O Simpósio contou, ainda, com mais três conferências: 
"Evolução da Instituição Psiquiátrica na França", por Samuel 
Lajeunesse, com o ex-SecretáriO Arnaldo Assunção Filho co
mo secretário; "Evolução da Instituição Psiquiátrica na Itá
lia", por Franco Ro_telli, secretariada por Maria Aparecida 
Craveiro; "Evolução da Instituição Psiquiátrica -iio Brasil", 
por Jorge Alberto Costa e Silva, com Milton Marques de 
Sá como secretário. 

Psiquiatra, doutor Ulysses notabiliz_ou-se por um tipo de 
convicção e de conduta que antecipava, em muitas e- muitas 
décadas, e com todo o ônus daí decorrente, questões hoje 

cOloCadas ria ordeni do dia em sua especialidade médica. Partia 
ele do princípiO de que as chamadas doenças mentais decor
rem, muitas vezes, de precárias condições sociais: Em suma, 
seqüelas da miséria podem levar a distúrbios mentais. 

O viés humanista, permanente na vida do doutor Ulysses 
Pernambucano, evidenciava-se nitidamente no exercícío de 
suas atividades profissiotlais: Foi assitn;-por-exemplo, no ma--
gistério: lecionando no Ginásio Pernambucano e dirigindo 
a antiga Escola Nacional, preocupou-se, sobremaneira com 
dois temas, a ecologia e a merenda escolar, hoje tão debatidos. 

Foi na medicina, no entanto, que o doutor Ulysses pôde 
manifestar sua extraordinária capacidade de doação e de amor 
aos semelhantes. Promovendo uma verdadeira revolução no 
campo da Psiquiatria Social em Pernambu_co, o doutor Ulys
ses, na condição ~e Diretor do Hospital da Tamarineira, em 
duas ocasiões - entre 1924 e 1926, e de 1931 a 1935 -
humanizou- os métodos de tratamento dos doentes mentais, 
inclusive implantando moderna terapia ocupacional. Por deci
são dele, o hospital passou -a contar com oficinas de marce
naria, de trabalhos artesanais e padaria. Tudo isso para-· que 
o interno, sentiildo-se útil, tivesse ampliadas suas possibili
dades de recompõSiçáo de equilíbrio pSíQU:i"co"':" -

Como muito bem destacou o Diário de Pernambuco, em 
sua edição do último dia._6 de fevereiro, doutor Ulysses ~·voltou 
os seus estudos para as razões sociais como causadoras de 
males psíquicos, entre elas a desnutrição e a religiosidade 
irr3donal. As suas preocupações sociais levaram-no a conde
nar a repressão-às--religiõeS co-nsideradas _exóticas, -exigindo 
o direito dos afro-brasileiros e adeptos de suas práticas terem 
a sua religião". Numa época em que era comum a invasão 
de centros e terreiros, pela polícia, atitudes como essa -
inclusive a organização do 19 Congresso Nacional Afro-Bra
sileiro, em 1934, no Recife granjearam-lhe a simpatia e o 
respeito da comunidade de origem africana no Estado. 

Desneçessário diz~r, ~e_nhor Pr~sidente e Senhores Sena
dores, que as posições assumidas pelo psiquiatra- fortemente 
assinaladas por seu teor social- acarretaram-lhe incompreen
sões e perseguições. Assim, ao-relacionar o quadro de miséria 
com os casos de doença mental dos pacientes vindos do inte
rior, sofreu o doutor Ulysses cerrada oposição de poderosos 
setores da econonii3 pernarnbucana. -

A visão social, âliada a uma prática psiquiátrica inova
dora, fizeram do doutor Ulyss~s alvo de campanha detrativa, 
em que não faltava a "imagem de comunista". Por quarenta 
dias - de 1' de dezembro de 1935 a 10 de janeiro de 1936 
-esteve preso na Tamarineira. Em 1937, foi compulsoria
mente aposentado, mediante ato embasado na Constituição 
que vedava a presença no serviço público de simpatizantes 
ou militantes de esquerda. Impedido, também, de lecionar 
na Faculdade de Medicina do Recife, o psiquiatra, uma vez 
mais, Chegou a ser detido na vigência do "Estado Novo". 

Senhor.'Presidente. ao reverenciar a memória do doutor 
Ulysses Pernambucano, no momento em que comemoramos 
a centenário de seu nascimento, permito-me lembrar que foi 
em meu governo que o Hospital da Tamarineira recebeu o 
nome do ilustre médico, em 1982. O decreto que assinetconsti
tuiu-se na primeira manifestação -oficial de reconhecimento 
à vida e à obra daquele que, do princípio ao firr,, entregou 
o_melhor de sua ciência aos que mais ilecessitavan_ de apoio. 

Ao cumprimentar seus familiares na pessoa de seu filho 
José Antônio, reafirmo minha convicção de que homens como 
o doutor Ulysses Pernambucano, pela integridade que osten-
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tam, pelo elevado sentido moral que preside suas atividades, 
pelo legado humanístico que deixam às gerações futuras, nos 
fazem acreditar nas potencialidades criadoras d_a humanidade 
e a:judam a elevar o nome do meu Estado. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi

dência comitilica ao Plenário que, nos termos do art. 43, inciso 
II,_ § 2~>, d9 Regimento Interno, defere o E.equerimento n9 

38; de 1992, do Senador Ney Maranhão, lido no dia 28 de 
feVereiro passado, e que não foi votado em duas sessões conse
cutivas, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Na presente 
sessão terminou o prãio pãbl aprestn.ta.Çao de emendas ao 
Projeto de Resolução n9 4, dé 1992, de iniciativa da Comissão· 
Diretora, que estabelece conceito de diária: para fins de des
conto da contribuição do Pecúlio dos servidores do Seriado 
Federal e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. _ 
A matéria será- incluída em Ordem do Dül, opOrtuna-

estabelece dias e horários para realização de reuniões ordiná
rias ·das Comissões Permanentes, tendo 

-PARECERES, sob n"' 4 e 5, de 1992, das Comissões 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favoráveL 
- Diretora, favorável ao projeto, nos termos de Substi-

tutivo que oferece.. · 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAON°1S, DE 

1991 

Discussão, em primeiro tuiriO, da Proposta de Emenda 
à COnStituição n9 18, de 1991. de autoria do Senador Alfredo 
~mjJbs "e outros S_enhor~-~--~eriado_res, qu~- ~iX~ o_ número 
de votos necessários à re jeiç~o do veto T3~ ses~úiá de disCussão). 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA Á CDNSTITUIÇÁO N' !9, DE 
1991 

mente. DiscUSsão, em primeiro tu~no;_-da ~r~6sta de Emenda 
O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidêS) _ N~ preseDte-~ã-çonstituição n9 1~. de 199l.Ae auto~iã do Senador: Fran~sco 

sessão termiriou õ- prazo para apresentaçãO de eniendas ao Rollemberg e ou~ros Senhores Senadores, qu_e s_u~nm: o _Item 
Projeto de_ Lei da __ Câmara n9 _ 90, de 1991, de iniciativa dp II e ~enumera o 1te~ III do art. 40 da Constltmçao (3- sessão 
MinistériO PúbliC_o da União, que cria a ProcUradoria Regional de discussão). 
do Trabalho da 20' Regiâo~da Justiça do traballio e dá outr~s. 
providências; ~ 

Ao projeto não foram oferecidas emend-aS. 
A matéria será incluídã. em Ordem -dO Dia, oportuna-

mente. .. ____ ~_., .. -.,...., 

O SR- PRESIDEN:rE (Mauro Benevides) -Não há mais 
oradores inscritos.-

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 29, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto- de Resolução n~ 
29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 

"·~·-- -~-.-- .. --·~- ...... .,..~,_,_,-
---~·-----···--- -··-· ··-~·····-'----------~ ~--~~~ 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N' 20, DE 

.,., """ ' .... ~9,9]. .. ' ~ 
- - -

Discussão, em primeiro turnO, da Proposta de Emenda 
-à Cqnstituiçã<;> n9 20, de 1991; de ~ut.oria do_ Senador Coutinho 
Jorge e outros Senhores Senadores, que dá nova redação ao 
art. 16 da Constituição Federal (3~ sessão de discussão). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está efleer
rada a sessão. 

(Levanta-&e a sessl1o às 11 horas e 54 minutos.) 
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ANO XL VII- N• 23 SÁBADO, 7 DE MARÇO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 14• SESSÁO, EM 6 DE MARÇO DE 
1992 

1.1-ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 
1..2.1- Mensagens do Senho['Presidente da República 
- N• 154/92 (n• 65/92, na origem), submetendo à deli, 

beração do Senado o nome do Sr. Francisco Thompson 
Flores Netto, Ministro de Primeira Classe, d"a carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Federal da Alemanha. 

-N•155/92(n• 66/92, na origem), submetendo à deli
beração do Senado o nome do Sr. Marcos Castrioto de 
Azambuja, Ministro de Primeira Classe, da carreira. de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Repúbli'?a Argentina, 

1,2. - Discurso do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-Falecimen

to do jurista Clóvis Ferro Costa. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n9 29, de 1991, de autoria do 

Senador Jutahy Magalhães, que estebelece dias e horários 
para realização de reuniões ordinárias das Comissões Per
manentes. Discussão encerrada, ficà.ndo a votação adiada 
nos termos do art. 168 do Regimento Interno. 

Proposta da Emenda à Constituição n~" 18, de 1991, 
de autoria do Senador Alfredo _Campos e outros Senhores 
Senador~,s, que fixa o número de .votos necessários à rejei-

ção do v·eto. Em fase de discussão (3~ sessão), tendo usado 
da palavra os Srs. Mauro Benevides, Odacir Soares, Magno 
Bacelar e Jonas Pinheiro. 

Proposta de Emenda à Constituição no:'i9, cte 199i, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg e outros Se
nhores Senadores. que suprime o item II e renumera o 
item III do art. 40 da ConstituiÇão~- Em fase de _disCUssãO 
(3~ sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n9 20, de 1991, 
de autoria do Senador Coutinho Jorge e outros Senhores 
Senadores, que dá nova redação ao art. 16 da Constituição 
Federal. Em fase de discussão (3• sessão). -

1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR ODACIR SOARES- Inauguração, em 

Nova Iorque, do Centro Brasileiro de Imprensa. visando 
resgatar a imagem do Brasil no mercado americano e incre-

-mentar o turismo brasileiro. -

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

1.4-ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
N~ 62 a 64, de 1992. 
3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDE;RES I)E PARTIDOS 
·s - COMPOSIÇÁO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 
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BXPEDIBNTE 
CBNTRO ORÁPICO DO SllNADO PEDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Oeral do Senado Pcderal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor :&ecutivo 

DJÃIUO DO CONORBSSO NACIONAL 
Japreao IOb ~ilidade da Mesa. do Suado Pedenl 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adminiatralivo 

ASSINA 'JURAS 

WIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Iaduatrial 

Sc......,.l ··-·········-··--······-···-·--··--Cr$ 3.Si9,6S 

PWRIAN AUGUSIO COU11NHO MADRUGA 
Diretor Adjualo Tiragem 2.200 c:xemplarca. 

Ata da 14a Sessão, em 6 de março de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Costa 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Alexandre Costa - Almir Gabriel - Amazonino Men~ 
des - Epitácio cafeteira - Hydekel Freitas -Jonas Pinheiro 
-José Paulo Bisai - Lourival Baptista - Magno Bacelar -
Maurício Correa - Mauro Benevides- Meira Filho - Nabor 
Júnior - Odacir Soares - Valrnir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Se.na.dores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão_. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoS trabalhos. 
O Sr4 1? Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE 
DAREPÚBUCA 

MENSAGEM N• 154, DE 1992 
(N• 65/92, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do senãdo Federal: 
De conformidade com o artigO 52, incisO I\F, aa -Consti

tuição, e de acord_o com_ o disposto no art. 18, incíso I, e 
nos arts. 56 e 58, _do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n~93.325, de 19 de outubro de 1986, no art. 39 inciso I;3.líriea 
a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto n9 99.578, de 10 
de outubro de 1990, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Francisco Thompson Flores Netto, Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto à República Federal da Alemanha. 

Os-méritos_ do Embaixador Francisco Thompson Flo-res 
Netto, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
desSa elevada função, constam da anexa informação do Mini_s-
tério das Relações Exteriores. _ 

Brasília, 28 de fevereiro de 1992. - FerQaodo Collor 
de Mello. 

INFORMAÇÃO 

Cu,;:ri~u_l~m Vitae: 
Embaixador Francisco Thompson Flores Netto. 
Bruxelas/Bélgica (brasileiro de acordo com o art. 129, 

inciso II da Constituição de 1946), 17 de fevereiro de 1937. 
Filho de Carlos M. Thompson Flôres e Rita Martins 

Thompson Flôres. 

Bacharel em Filosofia, Universidade de Poitiers, França. 
Curso de Economia, "School of EconomiCs", Londres. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para Chefes 

de Setores de Promoção Comercial. 
À disposição do MiniStério da Agricultura, 1979. 

Secretário de Cooperação Económica e Técnica Interna
cional SUBIN/SEPLAN, 1979. 

Coordenador de Assuntos I~nternacionais de Agricultur?-, 
1979/83. ... . 

Cônsul de Terceira Classe, 22-d-e janeiro de 1959. 
Segundo Secret_áriQ, inerecimento, 24deoutubro de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, -31 de março de 1%7. 
Conselheiro, merecimento, 1~ de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 20 de abril 

de 1977. 

Ministro de Primeii-a Classe, mereciMento, 17 de dezem-
bro de 1981. 

Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1959/60. 
Introdutor Diplomático Adjunto, 1960. 
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de Base, 

1967/69. 
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Auxiliar do Secrctário-Geral-:A.djunto para Assuntos 
Económicos, 1969/70. 

Chefe da Divisão de Informação Comerci:;tl, ·1976m ._ 
Chefe da Divisão de Operações de Promoção Comercial, 

1978/79. 
Agregado. 1979/83. . . "· .•... 
Chefe do Departamento de Promoção Comercial, 

1984/85. 
Subs_ccretário~Geral de Assuntos Económicos e Comer-

ciaiS, 1985/88. -
Londres, Terceiro-SCcretário, 1961. 
Londres, Segundo-SecretáriO, 1961/64. · 
Bruxelas, Encarregado da Missão junto à CEE,_ 1964, 

1966 c 1967. 
Bruxelas, CEE, SegundO-Seci-Ctário, 1964/67. 
Washington, Primeiro-Secretário, 1971/73._ 
Washington, ·conselheiro, 1973/76. -
Buenos Aires, Embaixador, 1988/92. 
XII Sessão do Conselho Internacional do Açúcar, Lon

dres, 1962 (membro). 
XIV Re.união do Conselho Internacionãl do Açúcar, Lon

dres, 1963 (delegado). 
IV Reunião do Comitê Preparatório do Acordo Interna

cional do Açúcar, Londres, 1964 (delegado). 
Reunião dos Chefes de Missões Latino-Americanas acre

ditados junto à CEE, Estrasburgo, 1964 (repreSentante).· 
Reunião do Comitê Consultivo do Cacau, da Coillerência 

da ONU sobre Comércio e- Desenvoivime:tlto, .N.ova_ Iorque, 
1966 (membro). . . . ... · .. · 

Conferência da UNCT Aú so~bre Cacau,~ Genebra, 1967 
(membro). 

VIII Assembléia Geral da Aiiança dos Produtores de 
Cacau, Lagos, 1967 (membro). __ 

IX, X, XII, XIII e XV Sessões da Assembléia Geral 
da Aliança de Produtores de Cacau, Lomé, Lagos, Acra, 
Iaundé, BrasíJia, 1967nO. 

Reunião Extraordinária da Aliança dos Produtores de 
Cacau e Aliança do Comitê CoiiSU.Itivo sobre- o Cacau da 
UNCTAD, Genebra, 1967 (subchefe). . 

III Sessão da Conferência da ONU _sobre Cacau, Gene
bra, 1967 (membro). 

Reunião do Comitê Consultivo sobre cã-cau e Reunião 
Prévia de Produtores, Genebra, 1968 (chefe). 

XXIV c XXV Sessões do Comitê de Estatística do Grupo 
de Estudos_sobre Cacau, da ONU para a FAO, Roma, 1969 
(membro). 

Reunião dos Gerentes de Exportação dos PafseS_-:Mem
bros da Aliança dos Produtores de Cacau, Iaundé, Acra, Lo
mé, 1969/70 (representante). 

Reunião do Comitê Consultivo da UNCTAD sobre Ca-
cau, Genebra, 1970 (membro). -- - -

Reuniões Anuais do FMI e BIRD, Wl:!-shington, 1971, 
1972, 1973, 1974 e 1980 (assessor). 

FMI e BIRD, Washington, 1971 (delegado-suplente alter
no). 

Reuniões de Consulta do Acordo~ de Têxteis de Algodão 
Brasil-Estados Unidos, Washington, 1972 (delegado). 

XXXI Reunião Plenária do Comitê Consultivo Interna-
cional do Algodão, Manágua, 1972 (c-hefe). . __ 

Reunião de Chancele!c_~ do Continente, Washington, 
1974 (assessor). · 

Reunião de Chaceleres do Continente, México,1974 (de
legado). 

Reunião de Coordenação dos Países Latino-Americanos 
Exportadores de Têxteis, Bogotá, 1975 (delegado). 

Cerimônias Oficiais de comemoração do AniversáriO da 
República do Iraque, Bagdá, 1978 (membro). . . 

Reuniões Anuais· do BID- México--: 1976 e Jamaica, 
1979. 

I Re!~nião.da Comis5:ão Mista Brasil-Iraque, Bagdá, 1979 
(membro). 

II Reunião do Subgrupo de Agricultura Brasil-Estados 
Unidos da América, Washington, 1979 (d_elegado) .. 

_ . _ XX. Co~ferência da Ocg~nização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), Roma, 1979 (delegado). 

XJY Çonferência Regional da F AO para América Latina, 
_Havana, 1980 (chefe). . ... ····- ·-· .. 

XIV _e XV Sessões do Conselho' da Organização InternaR 
cional do_Cacau, Londres, 1980 (delegado). 

=----Reunião c:la_s Juntas de Governadores do Fundo Mone
tário Internacional (FMI) ·e do Banco-Internacional de Re
construção e Desenvolvimento (BIRD), Washington, 1980 
(delegado). 

VI Reunião da Comissão Mista_Brasil~Polônia, Biasília, 
!98G (delegado). . . 

IV Reunião da Comissão Mista Brasil-Bulgária, Brast1ia, 
1980 (delegado). 

V Reunião da Comissão Mista Brasil-Roménia, Brasília, 
1980 (delegado). 

VI Assembléia Geral Extraordinária da Aliança dos Paí
ses Produtores de Cacau, Salvador, Bahia, 1980 (delegado). 

I Reunião da Junta Interamericana de Agricultura, São 
José, Costa Rica, 1981 (chefe). · 

XXII Reunião da Assembléia de Governadores do Banco 
Interamericano do Desenvolvimento (BID), Madri, Espanha, 
1981 (delegado). . .. 

II Reunião Ordináriã do Comitê ExecUtivo e à I Reunião 
Ordinária da Junta ID.teramericana de Agricultura, Buenos 
Aires, Argentina, 1981 (chefe). 

XXI Conferência da Organização das Nações Unidas ·pãrà 
Alimentação e XXVIll Sessão Anual das Partes Contratantes 
do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, Genebra, 
1981 (delegado). 

XXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes do Acordo 
Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, Genebra·, 1982 (de
legado). 

VI Sessão do Conselho de Governadores do Fundo Inter
nacional para o Desenvolvimento Agrícola (F1DA), Itália, 
1982 (delegado). 

R..eunião Ministerial da Aliança dos Países Produtores 
de Cacau, Duala, Camarões, 1983 '(chefe). · 

XII Reunião do Subgrupo Consultivo de Comércio Brasil R 
EstadOs Unidos da América, 1983 (delegado). 

XXII Conferência da Organização das Nações_Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), Roma, 1983 (dele
gado). 

VII Sessão do Conselho de Governadores do Fundo Inter
nacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Roma, 
1983 (chefe). . 

I Reunião do _Grupo de Assuntos Econômicos S.rasil-
EUA, Washington, 1983 (delegado). . . . . 

XXXI Exposição InternaciOnal de Pecuária, Agricultura 
e Indústria, Palermo, Argentina, 1983 (delegado). _ 

XXV Reunião Anual da Assem~léia de Governadores 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Punta dei Es
te, Uruguai, 1984 (delegado). 
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Reunião para reexame das Relaç6es Comercic:tíS e Finan~ 
ceiras Brasil-Argentina, Buenos Aires, 1985 (chefe). 

Reunião Técnica do Grupo de c·artagena, Montevidéu, 
1985 (chefe). · 

Assembléia Anual Conjunta ·-dd FMI e do BIRD, em 
Nova Iorque e em Seul, 1985 (delegadO). 

Escola Supetioi" de Guerra; Seminário sobre Relações 
Econômicas Internacionais, 1985 (proferiu palestra). 

Encontros dos ?residentes do Brasil e da Argentifl.a, ~em 
Foz do Iguaçu, 1985 (delegado). 

Reunião Técnica Preparatória à Reuníão Ministerial do 
Consenso de Cartagena, Montevidéu, 1985 (chefe). 

Reunião dos Ministros dos Países do Consenso_-de Carta-
gena, Montevidéu, 1985 (chefe). · -. 

Reunião de Integração Brasil-Argentina para Implemen-

·'Ordem da Ág':'-ia Azteca, GrãwCruz, México. 
Ordem de Maio ao Mérito, Grã~Cruz, Argentina: 
Ordem da Rainha Vitóri;:t, Comendador, Reino Unido. 
Ordem do Mérito Italiano., Co:rilendador, Itália. 
Ordem do Infante Dom He-uique, Ofki8.1, Portugal. 
O Embaixador Francisco Thompson Flores Netto--se en

contra nesta data no exerc-Ido de suas funções de Embaixador 
do Brasil junto à Repúblicada Argentina. 

Secfetaria de EstadO da-s Relações Exteriores 27 de fevew 
reiro de 1992. -Gilda Maria Ramos Guimarãe~~ Chefe do 
Departamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

tação do Programa de Integração, Rio de Janeiro, 1986. MENSAGEM N~ 155, DE 1992 
XV Comissão Mista Teutow~rasiJeira de CoOperação (N~ 66,92, na origem) 

Científica e Tecnológica, Berlim, 1986 (chefe). --- · ___ -_ 
Negociação do AAP-1 BrasilwArgentina, Buenos Aires, Excelentíssimos senhores Membros do Senado Federal: 

1986 (chefe). De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Consti-
Reuniões Preparatórias à Visita do Presidente Sarney_ tuiÇ~ãO, e de ·acorâo -com o disposto no art. 18, inciso I, e 

à Argentina, Buenos Aires, 1986 (chefe). nos -arts. 56 _i 58 do Regulamento aprovad<? eelo Decreto 
Visita Presidencial à Argentina, 1986 (membro). n9 93.325-, de 1<? de out_ubro de 1986, no art._ 39, inciso I, 
Reuniões de Avaliação do Comércio Brasil-Uruguai, alínea- a, e no art. 40 do Anexo I ao Decreto n9 99.578~ de 

Montevidéu, 1986 (Chefe). - - lÓ d~ outubrÕ de 1990, tenho a hOnra de sUbmeter à aprovação 
I Reunião Brasil-Argentina s~b_r~ Protocolo n9 2 do Pro-- --âe Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 

grama de Integração Brasil-Argentina, 1986Tchefe). Marcos Castri_ptode Azãmbu)a, Ministio de Primeira ClaSse, 
IV Reunião Anual do FMI, 1986 (delegado). da Carreira de Diplomata, para- exercer o cargo de Embaiw 
Reunião de Avaliação do Comércio Brasil--Paraguai, 1986 xador-do Brasil junto à República Argentina. 

(chefe). . - - 2. os· méritos do Embaixador Marcos Ca~trioto de 
Reuniões de Alto Nível Brasil~A_rgentina, preparatória Azambuja, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 

à visita do Preside_nj.e RaUl Alfonsín aõ Brasil, 1986 (Chefe). dessa elevada função, constam da anexa informação do Minis-
Seminário Industrial Argentina, promovida pela Embai- tério das Relações Exteriores. 

xada Argentina, São Paulo, 19'õ7 (proferíu palestra). Brasília, 28 de fevereiro de 1992. - Fernando CoUor 
Reunião do Grupo Informal de Caims·, Ottawa, 1987 de Mello. 

(chefe). 
Visita Presidencial ao Uruguai, 1987 (membro). 
Conferência Regional sobre Produtos de Base, Guate-

mala, 1987 (chefe). · 
Negociações Comerciais ~ Financeiras BraSil-Paraguai, 

e Renegociação do APP n9 9, Brasfi-México, -MOnteVidéu, 
1987 (chefe). 

III Reunião Preparatória de :Representantes Governa
mentais e ID Reunião do Conselho de Ministros no âmbito 
da ALADI, para avaliar os resultados da Rodada JfegiOnal 
de Negociações, Montevidéu, 1987. 

Encontro dos Presidentes do Brasil, Argentina e Uruguai, 
em São João de Anchorena, janeiro de 1988 (membro). 

Visita do Presidente RaUl Alfonsfn ão Brasil, abril de 
1988 (membro). 

Representação do Brasil junto ao Comitê IntergOVeina-
mental Coordenador dos Países da Bacia dó Prata, 1988. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérlto de Brasília, Gi"ã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brã.sil:- -
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. -
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito das forças Armadas, Grande ·Oficial, 

Brasil. - --
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 
Ordem de Israel, a Católica, Grã-Cruz, Espanha. 
Ordem Francisco de Miranda, Gfã..:cruz, Venezuela. 

1NFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Embaixador Marcos Castrioto de Azambuja. 
Rio de Janeiro!RJ, 9 de fevereirO de 1935.· 
Filho de Dário Cavalcanti de Azambufã e Dirce Cas_trioto 

de Azambuja. 
Bacharel em Direito, Faculdade Nacional de Direito, 

Unjversidade do" Brasil. 
Curso de- Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Cônsul de Terceira Classe, 27 de fevereiro de 1958. 
Segundo-Secretário, merecimento, 30 de setembro de 

1961. .. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 30 de junho de 1968. 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973. 
Ministro de_ Segunda Classe, merecimento, 28 de abril 

de 1977. 
Ministro de Primeira Oasse, merecimento? 17 de dezem

bro de 1981. 
Assistente dó SecretáriowOeral-Adjunto para Organisw 

mos InternaCionais, 1967/69. 
Chefe da Divisão daS Nações Unidas, 1974n7. 
Assessor do Departamento de Organismos Internaciow 

naís, 1976178. · · 
Chefe do Departamento da África, Ásia e Oceânia, 

1978/83. . 
Chefe do Departamento de Organisnios Intetnacio:riais. 

1983/84. 
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Subsecretário-Geral de Coordenação e Programas, 
1984/85. 

Subsecretário de Assuntos Políticos Multilaterais e Espe
ciais, 1985/86. 

Subsecretário-Geral de Administração e- de Coniunica-
ções, 1986/87. 

Secretário-Geral de Política ExteriOr, 1990/92.
Nova Iorque, ONU, Terceiro Secretário, 1960/61. 
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 1%1163. 
México, Segundo-Secretário, 1963/66. 
Londres, Primeiro-Secretário, 1%9n2. · 
Buenos Aires, Primeiro-Secretário, 1972/73. 
Buenos Aires, Conselheiro, 1973. 
Genebra, Chefe da Delegação do Brasil para o Desarma

mento e os Direitos Humanos, Embaixador, 1987/90. 
À disposição do Primeiro-Ministro do Jitpão em vista 

ao Brasil, 1959. 
Grupo de Trabalho de .Organização do Programa da visita 

do Presidente do México ao Brasil (membro), 1960. 
XV Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque (niembro)·, 

1960. 
Comitê Cientffico sobre os Efeitos de Ràdiações Ató

micas da ONU (representante), 1961. 
XVII Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque (mem

bro), 1962. 
Conselho Diretor e Comitê do InstitutO Indigenista Inte-

ramericano, México (representante), 1964. _ __ 
I Congresso de Associações e Câmaras do Livro da Amé

rica Latina, México (observador), 1964._ 
Missão Especial às Solenidades de -Posse do Presidente 

do México (membro) 1964. _ 
Cerimônia de encerramento da "X Feira del-Hogar'', 

México (representante), 1965. . -- -
Comissão Preparatória para a desnuclearização da Amé

rica Latina (membro), 1965. 
IV Centenário da morte do Apóstolo íncligenista do Mé

xico e da Guatemala, San Cristóbal de las CasaS (i-epresentante 
do Brasil junto ao Instituto Indigenista Interamericano), 1966. 

XXI e XXII Sessões da Assembléia Geral da ONU, Nova 
Iorque (membro), 1966 e 1967. 

À disposioção dos Príncipes Herdeiros do Japão em visita 
ao Brasil, 1967. 

Comissão ExecutiVa da II Sess-ão dO _Comitê ad hoc da 
ONU sobre o Fundo do Mar, Rio de Janeiro (membro), 1968. 

Conferência dos Países Militarmente Nã.o Nucleares Ge-
nebra (membro), 1968. _ - ' 

Seminário da ONU sobre DireitOs-HUDlanos, NicÓsia (re-
presentante), 1969. -

ConferênCia Pi-eparatória Regional SUl Americana sobre 
Entorpecentes, Buenos Aires (delegado), 1972. 

CoD.ferêncía -Plenipotenciária sUf Americana sobre En
torpecentes, Buenos Aires (delegado), 1973. 

XXIX Assembléia Geral da ONU. Nova Iorque (mem
bro), 1974. 

III Sessão do Conselho de Administração do Programa 
da ONU para o Meio Ambiente, Nairóbi (membro), 1975. 

Coriferência de Chanceleres dos Países Não-A.Iinhados, 
Lima (observador), 1975 .. 

· XXX Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque 
(membro), 1975. 

Conferência Regional Latino-Americana Preparatória de 
habitat. 

Conferência da ONU sobre ÊstabelecimeÍltos Humanos, 
Caracas (chefe), 1975. - . 

A disposição da Missão do Comitê Especial da ONU 
contra o "apartheid" em vísita ao Brasil, 1975. --

Reuniões do Grupo. de Peritos sobre Recursos Naturais 
Compartilhados, Nairóbi'e Genebra (membro), 1976 e 1977, 

-respectivamente. -
Reunião Preparatória: Latino-Americana, IV Sessão do 

INEP, Caracas (membro), 1976. 
XXXII Sessão da Comissão de Direitos Humanos, Gene

bra (membro), 1976: 
- IV Sessão do Conselho de Administração do UNEP, Nai-

__ róbi (membro), 1976. 
Reunião do UNEP/FAO sobre O Meio Ambiente e De

senvolvimento, Bogotá_ (representante), 1976. 
Reunião Regional de Consulta sobre Desenvolvimento 

e Meio Ambiente, Bogotá (membro), 1976.". 
Conferência de Cúpula dos Países Não-Alinhados, Co

lombo (observador), 1976. 
XXXI e XXXII SeSsões da Assembléia Gera"I da ONU, 

. Nova Iorque (membro), 1976 e 1977. 
V Sessão do Conselho do Programa "O Homem e a Bios

fei-a", Viena (chefe), 1977. 
Conferência da ONU sobre a Água, Mar del-Plata (dele-

gado), 1977. . 
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Bagdá 

(membro), 1979. 
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Arábia Saudita,Jed~ 

dah (membro), 1979. 
Conferência de Cúpula dos Países Não-Alinhados, Cuba 

(observador), 1979. 
I Reunião da Comissão Mista Brasil-República Popular 

da China, Pequim (membro), 1980. 
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Nigéria, Lagos 

(membro), 1981. 
III Reunião da Comissão Mista Brasil-Líbia, Trípoli 

(Chefe), 1981. 
I Reunião da ComisSão MiSta Permanente- Brasil-Mo

çambique para a Cooperação Económica, Técnica e Cientí
fica, Maputo (delegado), 1982. 

II Reunião do Grupo de Trabalho Brasil-EU A sobre Coo
peração Espacial, Washington (chefe), 1983. 

XII Reunião Consultiva do Tratado da Antártida, Cam
berra (chefe), 1983. 

XXXVIII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas 
(delegado), 1983. 

Comi~S#9 Nacional para Assuntos Antárticos (CONAN
TAR) (secretário), 1983/85. 
- Comissão lnterministerial pãra ás Recursos do Mar 

(CIRM) (membro), 1983/85. 
Comissão Brasileira de AtiVidade Especiais (COàAE) 

(membro), 1983/85. 
Comissão Marítima Nacional (COMANA) (representan-

te alterno), 1983/85. _ 
Conselho da Defesa dos Direitos da Pessoa Huamana 

(CDDPH) (membro), 1983/85. · · 

Conselho Diretor Nacional da Cruz Vermelha (membro), 
1983/85. .. . 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
(membro), !983/85. 

Conselho Federal de Entorpecentes (COFEN) (mem
bro). 

Orientador e Conferend.sia dó "instituto Rio Bran~. 
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Conferencista -da Escola SuperiOr -de GUerra e Escolas 
do Estado Maior do Exército, Marinha e Aeronáutica, 
1973/85. 000 

•••• 

Examinador do Curso __ d~Altos_:Estudos do Instituto Rio 
Branco (CAE), 1984/85. 

Presidente da Banca do Cursõ de Altos EstuÕQs do Insti
tuto Rio Branco, 1984/85. 

Delegado do Brasil à 42~ e 43• Sessões da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, Nova York, 1987/88. 

Chefe da Delegação do Brasil à Conferênciã daS Nações 
Unidas sobre o Desarmamento e 9 Desenyolvime.nto_, Nova 
York, 1987. 

Chefe da Delegação do Brasil no Comitê E~ecutivo do 
Alto Coinissariado das Nações Unidas para o Refugiados, 
Genebra, 1987/88/90. · · 

Chefe da Delegação do Brasil à III Sessão_Especial da 
Assembléia Geral das Nações Unidas para o Desarmamento~ 
1988/90. 

Chefe da Delegação do Brasil à Conferêncül dO Desarma-
mento, Genebra, 1988/90. . - ·· 

Chefe da Delegação do Brasil à Comissã<YJ)il"fáõSUireitos 
Humanos, Geilebra. 1988/90. 

Delegação do Br~l à Confe_rê_ncia IiÚernacion_al sobre 
as Armas Quíniicas, Paris, 1989. __ ___ _ - . _ 

Chefe da Delegação d_o Brasil à Conferê_~cia GOv-e"rno
Indústria sobre Armas Químicas, Cainberra, 1989 .. 

Reunião Informal de Ministros sobre a Rodada Uruguai, 
Puerto Vallarta, lviéxico (cbefe)~ 1990. 

Conferência do Desa.unamento, Geriebra, 1990. 
V Conselho de Mini_stí:-oS da ALADI, Méxfco (ch~fe), 

1990. 
Reunião do CoJtiítê_PreparatóriO da Conferência das Na

ções Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen_!_ot_ Nairo
bi, 1990. 

Consultas com autoridades argentinas sobre ,ÇOoperação 
nuclear, Buenos Aires, 1990. -

Negociações com. a Diretoriª do Banco Mundial e do 
BID e com autoridades norte-amci-iCa.Das sobre questões fi
nanceiraS, Nova York, 1990. 

Encontro em níYel ministerial dos países latino-ameri
canos membros do Grupo de Cairiis, Punta dei Este, 1991. 

Negociações com o Governo norte-americano s9.Qre ciên-
cia e tecnologia, Washington, 1991. _ _ ___ _ 

Reunião do Comitê Preparatório da Conferência; sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, Genebra, 1991. 

Consultas bilaterais com a Chancelaria argentína sobre 
assuntos políticos e econórríicos, Genebra, 1991. 

Reunião de Consultas de Alto Nível entre BrasiJ e Argen
tina. Rio de Janeiro, 1991. 

XXI Assembléia Geral da OEA (chefe) 7 SantiagQ, 1991. 
Consultas políticas com o Subsecretário~Geral de Rela

ções Exteriores do México. Sergio Gonzales, Rio de Janeiro, 
1991. 

Reunião do Conselho sobre Assuntos de Desanpamento 
das Nações Unidas, Nova York, 1991. 

Reunião ad hoc de Ministros das Relações Exteriores 
da OEA, Washington, 1991. 

Conferência de Ministros de ComérciO EXterior da OEA, 
Washington (chefe), 1991. . . . 

IV Reunião de Chanceleres do Tratado de Cooperação 
Amazónica, Santa_ Cruz dela Sierra (chefe), 1991. 

Missão de Avaliação da Cooperação com o Surin-ani.e, 
Paramaribo, 1992. 

Contatos de alto nível com os Governos do Japão, da 
República Popular da China e da Índia sobre a Conferencia 
do Rio-~ sobre assuntos de interesse bilateral (Tóquio, Pequim 
e Nova Delhi), 1991. 

-Ordem do Mérito Militar, Grande OficiaL 
Ordem do MéritÔ Naval, Grande Oficial. 
Oi'deffi -do Mérito AúonáútíCo; Grande Oficial. 
Oi:-deffi do Rio Branco, Gd~~Cri.í-.2:. 
Ordem do Mérito de Brasília. -
Ordem do Méiito das FOrças Armadas. 
Medalha do Pacificador. 
:Medalh:i~dO MéritO-santOs Dumont.
Medalha do Mérito Tamandaré. 
Medalha do Mé'rit.o Mâuá. 
Medalha Laura Müller. 
CondecoraçQes·Esúã.ngeiras: 
Argentina 
Itália 
Reino Unido 
México 
Costa do Marfim 
Senegal 
Chile 

-Bolívia 
Equador 
Ordem de Malta 
o-Embaixador Marcos Çastrioto de Az_~mbuja se encon

- ~nesta Qata no exerckio de suas funções_de Secretário~Geral 
de Política Exterior do Ministério das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 27 de feve
reii'O de 1992. -Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do 
Departamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -0 Expediente 
-lido vai -à- -publicação. 
-· ·- --Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival aaptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o s~guin~e discurso.) -Sr. _Presidente, Srs. Senadores, li, 
recenteme:qte, com pesar, comentários da imprensa sobre o 

. fal~cimento no dia 12 dp fevereiro.,. ao_s-73 aO os. d~_.um .a.nti_go 
coro.panheiro da Cânlara Federal, que iniciou o cu_mpriffiento 
de seus mandatos de Deputado na década de 1950. quando 
então nos encontramos. -

Embora maranhense de nascimento, era representante 
do Estado do Pará, onde iniciou- sua vída -Política virli:ulada 
à União DeQloçrática- Nacional, da qual,_ no surgimento do 
bloco renovador, com idéias fortemente naciOn~listas, foi ·uma 
das lideranças mais expressivas. 

Advogado brilha!l_te, profundo estudioso dos _problemas 
brasileiros, defensor intransigente do qUe- julgãva ser âo inte
resse nacional nO âmbito d~ conjuntura económiCa-_ e política 

-do _}?aís. em face da atuaç-ão âe grupos económicos nacionais 
e- eStrangeiros, participou ativamente da- Vida nadpnal e dQs 
moVin:i.e_ntos OcorridOs n·as últimas décadas, especialmente no 
períodO recheado de fatos e eventos de E;ninde- rePercussão, 
compreeitdido entre a eleição de Jânio Quadros à Presidência 
da- Repl:íbtica até o Governo de Jo<lo Goulart. 

_R~firo-me, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, ao insigne 
jurista e político M~ranhense Clóvis Ferr? Costa,_ que fOi De-
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putado Estadual e Federal pelo Estado do Pará, conselheiro 
local e nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, membro 
da Comissão de Notáveis chefiada por Afonso Arinos e incum
bida de -~laborar uma próposta de Constituição à Assembléia 
Constituinte, durante o Governo do Presidente José Sarney, 
Clóvis Ferro Costa,- que-a-AfonsoArinos sempre esteve ligado 
pela amizade desde os tempos da antiga UDN, fazendo parte 
do grupo denominado pela imprensa de Bossa Nova, devido 
as idéias modernas e renovadoras que professava, também 
foi consultor brasileiro da Itaipu-Binacional e depois Consul
tor-Geral da República, no Governo José Sarney. 

Apesar da interrupção involuntária de sua carreira polí
tica como Parlamentar, Clóvis Ferro Costa sempre pY.ocurou 
servir ao seu País, como advogado brilhante, estudioso do_s 
grandes temas brasileiros, principalmente os da Amazónia, 
e com suas idéias nacionalistas em defesa do património nacio
nal. 

Portanto, Sr. Presidente e S.rs~ Senadores, ao manifestar_ 
a minha tristeza pelo seu falecimento, expresso a minha home
nagem a Clóvis Ferro Costa, ressaltando-lhe os grandes méri
tos de que era portador, pela vida dedicada à Justiça, como 
jurista e advogado, pelo legado de sua intensa e veemente 
atuação poítica - aventura e sacrifícios na vida dos cidadãos 
que nem sempre se transforma em ventura - e pelo seu 
exemplo de lealdade aos amigos e companheiros de vida públi
ca, de dignidade, de luta e dedicação obstinada _aos assuntos 
e causas que considerava do ·interesse público e da P*ria. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o 
meu pronunciamento dos artigos publicados em O Liberal, 
edição de 13 de fevereiro, intitulado "Advogado e político; 
morre no Rio Clóvis Ferro Gosta", e na Tribuna da Imprensa, 
intutulado "O Testemunho de Ferro Costa", de autoria de 
Cícero Sandroni, edição de 19 de fevereiro, 

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

O Liberal - 13-2-92 

ADVOGADO E POLITICO MORRE 
NO RIO CLÓVIS FERRO COSTA 

Ferro Costa participou ativamente da campanha do Gene
ral Alexandre Zacharias de Assumpção, que em 1950 derrotou 
o também General Joaquim Cardoso de Magalhães Barata, 
numa disputa eleitoral de grande significação- para a história 
JX>lítica do Pará. No Tribunal Regional Eleitoral (TRE), du
rante a última campanha para o Governo do Estado, defendeu 
os interesses do PMDB e foi nomeado assessor especial do 
atual governador. 

A vida política de Ferro Costa foi momentaneamente 
interrompida em 1964, com a decretação do Ato Institucional 
n" 5. Foi m:n dos atingidos. Cassado, logo na primeira relação 
dos atingidos, com os direitos políticos suspensos por dez 
anos, Clóvis Ferro Costa deixou a política para dedicar-se 
_A_~d~Çlcacia, atividade que exerceu até o fim da yida. Como 
homem público, além dos cargos eletivos que desempenhou, 
Ferro Costa foi, durante o governo Samey, consultor brasileiro 
da Itaipu Binacional e depois Consultor-Geral da República. 

Ferro Costa deixa viúva a s~nhora Maria Celina Teixeira 
-Ferro Costa e cinco filhos, todos casados. O enterro do advo
gado aconteceu na tarde de ontem, no Rio de Janeiro, no 
Cernit~rio São João Batista. 

Tribuna BIS - 19-2-91 

Privatização das estatais, o melhor 
negOCio contra os intere_sses do Brasil 

O TESTEMUNHO DE FERRO COSTA 

Cícero Sandronl 

Clóvis Ferro Costa engrandeceu a vida pública brasileix:a 
com biografia esplêndida, permanentemente devotado ao es
tudos dos problemas nacionais e à prática política~ na tentativa 
desesperada de solucioná-los. Deputado federal pela UDN 
do Pará, articulou o movimerito progressista conheCido pela 
aJ,cunha de bossa-nova no interior do partido reaCionário. Sem 
desfazer do movimento musical do mesmo nome, que também 
apareceu em 1958, a denominação do movimento, de autoria 
do jornalista Carlos Castello Branco, revelou-se reducionista 
e até certo ponto limitou o que poderia ter Sido ampla rena

-- vação do partido esclerosado, definhando a olhos vistos, que 
jogava todas as suas fichas na candidatura de JâniO Quadros, 

Faleceu ontem, na cidade do Rio de Janeiro, o advogado sem saber, à época, que participava de processo eleitoral que 
Clóvis Ferro Costa, 73 anos, vftima di derrame cerebral, com levaria o país a 1964 e posteriormente à própria extinção 
complicações cardiorenais. Advogado militante, Clóvis Ferro da UDN. 
Costa era maranhense de nascimento,- mas foi no Pará que Ferro Costa viveu intensamente os tempos que prece
iniciou sua carreira jurídica e política, como de"putado estadual deram a eleição de Jânio, emprestando seu entusiasmo e inteli
pela extinta União Democrática Nacional (UDN). gência ao grupo que contava também, entre outros deputados, 

Advogado brilhante
1 

de notável saber iyrí_dico, Ferro com José Sarney,_ Edilson Távora, João Alves e,_ ainda sem 
Costa foi ativo participante da vida política nacional. Na área mãndato mas articuladíssimo com todos os setores da vida 
do Direito, ele foi conselheiro da Oidem Ç!C,s Advogados do- nacional, JoSé AParecido de Oliveira. Aparecido era secre
Brasil (OAB) local e nacional e participou da equipe chefiada táriO particular de Magalhães Pinto, então presidente da 
por Afonso Arinos de Melo Franco que, a pedido do então UDN, e tornou-se assessor especial de Jânio, quando este, 
presidente José Sarney, elaborou uma proposta de Consti- com o apoio de Carlos Lacerda, arrancou a __ candidatura da 
tuição para a Assembléia Nacion_~LConstituirite. Como políti- convenção da UDN, para desespero de Juraci Magalhães e 
co, Ferro Costa elegeu-se deputado estadual em 3 de outubro sua corrente política. Juraci esperava lançar-se candidato da 
de 1950, tomando posse em 8 de fevefeiro de 1951. Na Assem- UDN para receber em seguida o apoio de Juscelino Kubits
bléia Legislativa do Pará ele participOu de várias comissões chek e do PSD. Vã esperança que desvaneceu-se quando Jânio 
técnicas. tendo destacada atividade nas ComissõeS de Consti- derrotou-o em sua própria casa. 
tuição e .1ustiça, Redação de Leis e Finanças. Na Câmara Ferro Costa e seu grupo procuravam dar consistência 
Federal cumpriu duas legislaturas como deputado federal e nacionalista à plataforma de Jânio Quadros. Candidato mar
foi uni dos líderes da Bossa Nova, movimento interno da cacto pelo estigma reacionário da UDN, carregando nas costas 
UDN do qual participou também o depois presidente José um candidato à Vice-Presidência representante dos setores 
Samey. - -mais atrasados da vida pública da época - Leandro Maciel 
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~, Jânio desesperava-se e chegou a renunciar à candidatura, 
prenúncio do que faria, mais tarde, na Presidência. O mani~ 
festo do grupo da bossa-nova, impregnado de idéias na defesa 
dos interesses nacionais e ao mesmo tenipo com-SabOfâé-sen
volvimentista, má.réa registrada de JK, então preSidente com 
grande popularidade, agradava Jânio. As posições naciona
listas dos jovens e combativos deputados mesclavam a campa
nha do candidato da UDN com tons de esquerda que seu 
adversário, o intr3ris1gente-Mai:'eChal Lott, apoiado pela es
querda oficial do país. repelia; e assim perdia votos e apoios. 

Seria tolice afirniar que a bossa-nova da UDN coritribuiu 
decisivamente para ã vitória de Jânio Quadros. A repercussão 
do movimento ainda era restrita e dependia da cobertura de 
jornalistas mais jovens, não comprometidos cOm os esque
mões, para divulgar suas idéias e a atuação parlamentar. Mas 
sem dúvida representou um aditivo de forte poder aglutinador 
ao populismo--de direita que Jânio representaVa. ~leito, a 
ambigüidade do governO tião permitii.i_ó_ estabelecimento de 
um projeto nacional e o grupo da bossa-nova refluiu, manten
do-se Ferro Costa em posições que se tOrnavam inais radicais 
à medida que compreendia mais o Brasil. O golpe de 1964 
veio encontrá-lo na _defesa do mandato de João Goulart e 
sua carreira política foi interrompida brutalmente. Cassaram
lhe o mandato logo na primeira lista e seus direitos políticos 
foram suspensos, por dez anos. 

Quando a anistia permitiu O retorno dos que foram afasta
dos da vida pública, Ferro Costa evitou a política partidária, 
mas prosseguiu nos estudos dOs problemas brasileiros, princi
palmente os da Amazônia. No governo de José Sarney, inte
grou a diretoria de Itaipu Binacional e m;;tis tarde foi Consultor 
Geral da República, em substituição a Saulo Ramo_s, nomeado 
Ministro da Justiça. Em todos os cargos que ocupou, no Con
gresso e no Executivo, a atuação de Ferro Costa baseava-se 
na defesa dos interesses nacionais contra os grupos econó
micos, nacionais ou ~stra_ngeiros, cujo objetivo sempre foi 
o lucro. Este pensamento nacionalista vem sendo atacado 
pela maré modernizante que esconde grande mar de lama 
em sua ondas. Ondas de imobilismo e corrupção, que a pre
texto de "modernizar" o pafs - isto é dar a alguns o direito 
de comer no MacDonald - pretende levá-lo de volta aos 
séculos da colonização mais abjeta, à dependência tecnológica 
e ao empobrecimento- tudo em nome da prática liberalizante 
que nada mais é do que dar liberdade ao lobo no meio do 
rebanho. 

Ferro Costa integrou o grupo dos que, apesar da avalan
che "m.odemizante" privatista, continuaram resistindo. Não 
deu tréguas aos que gostariam de ver o Brasil entregue à 
espoliação de grupos privados - nacionais ou estrangeiros 
-com o governo inerme, incapaz de defender o património 
nacional e o povo brasileiro sem instrumentos para intervir 
ou regular a economia, permitindo que o "mercado", como 
se isto na realidade existisse, ditasse as suas regras. As idéias 
de Ferro Costa, que são também a de tantos brasileiros ilus
tres, estão hoje contestadas, assim como no tempo do surgi
mento da bossa-nova, pela orquestração dos interesses mais 
reacionários que Já se instalaram ilo país. 

Esses interesses insistem na privãtii:á.ção das estatais, na 
total liberdade dos preços, no ingresso no país de empresas 
multinacionais que ocupariam aqui o lugar do capital nacional, 
na eliminação das barreiras alfandegárias e de qualquer tipo 
de protecionismo aos setores vitaiS -da economia~ que só pode
rão encontrar pleno desenvolvimento se adequadamente de
fendidos da concorrência do capital internacional. A abertura 

assim d,esejada seria a famosa modernização da economia, 
em benefício, Seguildo os seus corifeus, do consumidor brasi
leiro. Se assim fosse, até que teria: o seu lado positivo; mas 
sabemos, por experiência, que não é. Sabemos que quanto 
maior a liberdade, maior a libertinagem empresarial, na explo
ração de um país ainda não suficientemente organizado, isto 
é, sem uma ordem jurídica legal capaz de defender o consu~ 
midor, o contribuinte, o cidadão. Liberalizar a economia, 
como já estão fazendo, significa maior sacrifício para oS-as-sala
riados, mais quinqwlharias à venda, mais gadgets e espelhinhos 
multicolores para encantar a fantasia dos nativos e mais depen
dência, mais sofrimento para os destituídos, menos capacidade 
de organizar-se e construir a sua história. 

Diante da onda avassaladora do "modernismo" glamou
rizado, do progressismo que a cada dia nos remete para posi
ções de maior dependência e pobreza, e da cortina de fumaça 
que evola em torno do aceSso às benesses das economias 
desenvolvidas, parece anacrónico falar do nacionalismo. 0::. 
meios de comunicação que controlam corações e mentes trans
mitem a mensagem do paraíso "moderno" da economia priva
tizada através de sistemas tec.D.olÓ~cos avançados. A tecno
logia que permite à televisão colorida oferecer sua imagem 
a todo brasileiro com recursos para comprar um aparelhÕ 
é ''moderna", apesar de estar a alguns anos de distância dos 
modernos processos de alta definição já adQta<ios no Japão. 
Mas vamos lá, concedendo no conceito, apenas para efeito 
de argumentação: a televisão é moderna. E como o 111eio 
é a mensagem, como já ensinava MacLuhan, ao passar o 
discurso imbecil da privatização, confere a esta idéia retró
grada e reacionária tons de mOdernidade. O invólucro sendo 
moderno, parece que a idéia nele embrulhada também é. 
Grosseiro engaiio: b loteamento_ dO património de todos os 
brasileiros e a entrega a reduzidíssimo número de empresários 

· quase falidos não passam de maracutaia das grandes, daquelas 
que Lula anunciava inevitáveis num governo sob a direção 
de Fernando Collor de Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Presentes 
na Casa 15 Srs. Senadores. 

Passa~e à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno ~nico, do Projeto de Resolu
ção n' 29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que estabelece dias e horários para realização 
de reuniões ordinátias das Comissões Permanentes, 
tendo 

-PARECERES, sob n~ 4 e 5, de 1992, das Co
missões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável. 
- Diretora, favorável ao projeto, nos termos de 

Substitutivo que oferece. 

Sem discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, nos termos do disposto no art. 

168 do Regimento Interno,' a matéria sairá da Ordem do Dia, 
a ela retomando na sessão de terça-feira próxima. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ...:. Item 2: 
Discussão, em ·primeirO tU.riio, da PrOpOSta de; 

Emenda à Constituição n"' 18, de 1991, de autoria do 
Senador Alfredo Campos e ou tios Senhores Senadores, 
que fixa o número de vo.tos necessários à rejeição do 
veto (3• sessão de discussão). 

E.m obediência ao disposto no art. 358, § 2', do Regimento 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia de discussão da proposta 
e de apresentação de emendas, assinadas por um terço, no 
mínimo, dos membros do Senado._ 

Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n"' 
18, de 1991. 

O Sr. MaUro-BCnevides- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTI: ·(Alexandre Costa) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
minha intervenção neste instante, quando se discute a Pro
posta de Emenda à Constituição n'? 18, de autoria do nobre 
Senador Alfredo Campos~ com o apoio de outros eminentes 
colegas desta Casa, é exatamente para chamar a atenção, 
não apenas do Plenário do Senado, como também da Câmara 
dos Deputados, naquilo que se relaciona com a apreciação 
dos vetos presidenciais. 

Na Sessão Legislativa passada, no primeiro semestre, so
bretudo, apreciamos 53 vetos. Em relação ao segundo semes
tre, nós noS; defrontamos com imensas dificuldades, em razão, 
sobretudo, de um trabalho de obstrução realizado, ora pelo 
bloco governista, ora por aqueles Partidos que integram a 
linha de oposição ao Governo. · 

. A Mesa se defrontava, portanto, com a realidade intrans
ponível de, ao constatar-se a inexistência de um quorum que 
pudesse garantir a- rejeição 9o veto, ocorrer exatamente a 
retirada de um dos blocos interessados naquela importante 
deliberação. 

O que pretende certamenle o Senador Alfredo Campos 
é dirimir todas aquelas dúvidas que pairam em torno da apre
ciação do veto. 

Daí por que, aO-eD:Sejo da discussão da proposta, eu 
me permito chamar a -atenção dos Srs. Senadores, nesse pri
meiro momento - três outras votações ainda se seguirão 
-e, se aprovada a matéria no Senado Federal que a mesma, 
no âmbito da Câmara dos Deputados, tenha, também, uma 
atenção especial e privilegiada. . 

Trata-se de matéria importante no trâniite legislativo -
o veto exercido constitucionalmente pelo Presidente da Repú
blica - e nós não podemos permitir que se alongue indefini
damente a sua apreciação. Eis por que o Senador Alfredo 
Campos, com o apoio de eminentes COlegas desta Casa, enten
deu de apresentar essa Proposta de Emenda à Constituição", 
para qual encareço, neste momento~ a atenção de todos os 
Srs. Senadores, na expectativa de que, conhecido o real obje
tivo da proposição, possamos conscientemente deliberar em 
torno dela. 

O SR. PRESIDENTE(AfeX:andre Costa) -Continua em 
discussão a matéria. 

O Sr. Odaclr Soares - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACffi SOARES (PFL- RO. Para discutir.) 
- Sr. PreS:ide:Ote, Srs._ Senadores, já nos aproximamos da 
data estabelecida para a revisão da Constituição, e sou daque
les que Preferem deixar a referida revisão. à futura Assembléia 
Nacional Constituinte; creio que o texto· vigente está_ Sendo 
consolidado, na medida em que começa a ser utilizado, exerci
tado e interpretado não somente pelas duas Casas do Poder 
Legislativo, mas, também, pelas cortes_ judiciárias deste País. 

Relativamente a essa proposta de emenda à Constituição, 
o que me chama .a atenção é o fato de que seu autor pretende 
inverter o prOcesso de apreciação dos vetos do Poder Execu
tivo, na medida em que hoje a responsabilidade pela rejeição 
dos vetos é praticamente atribuição do Congresso Nacional. 
Compete ao Congresso Nacional, na forma do art. 66 da Cons
tituição, ter um determinado quorum privilegiado para arejei-
ção desses vetoS. _ _ _ 

S. Ex~, o Senador Alfredo Campos, quer inverter o pro
cesso. S. Ex• quer que o Poder Executivo, ao vetar um projeto 
de lei, ou qualquer dispositivo de um projeto de lei, coloque 
no plenário das duas Casas do Congresso Nacional, concomi
tantemente, um número determinado d~ parlamentares _que 
assegure a manutenç"ão desse veto. Hoje, compete ao Con
gresso, se desejar rejeitar o veto, comparecer maciçamente 
ao plenário das duas Casas, rejeitando-o. 

· A omissão do Congresso, isto é, um quorum insuijciente, 
implica na manutenção do veto, o qu·e, a meu ver, é um 
fato salutar para a imagem do Pod~r Legislativo. O Poder 
Legislativo deseja crescer na opinião pública e ter uma imagem 
melhorada. Conforme ocorre quase que diariamente, deve 
ter cobrada a sua presença pelo menos no plenário das duas 
Casas. A proposta pretende fazer o contrário. 

O § 4' do art. 66 da Constituição Federal reza: 

"O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro 
de trinta dias, a contar de seu recebimento, só podendo 
ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Depu
tados e Senadores, em escrutínio secreto." 

"Só podendo ser rejeitãdo", isto é; compete aO Con
gresso, se desejar rejeitar o veto-do Presídente, comparecer, 
em quorum estabelecido pelo § 4'?, maciçamente ao plenário 
do Congresso Nacional. 

O Senador Alfredo Campos pretende o contrário, quer 
inverter. 

S. Ex• propõe: "O vetp será apreciado nas duas Casas, 
dentro de trinta dias, a contar de seu recebimento, somente 
podendo ser mantido --a Constituição fala em rejeitado -
se alcançar, em escrutínio secreto, o quorum de votação consti
tucionalmente exigido nas duas Casas", isto é, o Governo 
precisa colocar nas duas Casas parlamentares para manter 
o seu veto, em quorum que tem a sua origem naquele exigido 
pelo projeto original, pelo projeto de lei que originou, como 
conseqüência, o veto do Presidente da República. 

Na· realidade, de certa forma, essa proposta de emenda 
salva a imagem do Congresso, quãh:do este não comparece 
ao plenário, por qualquer razão, para deliberar. 

Na realidade, a meu ver, ao contrário da justificação 
do Senador Alfredo Campos, essa proposta de emenda não 
valoriza o Poder Legislativo, mas o enfraquece, porque este, 
conforme, inclusive, deseja a opinião pública, se valoriza na 
medida em que comparece ao plenário das duas Casas. Esta 
é a Opinião pública e da imprensa. 



696 Sábado 7 PIÁRIO DO CONGR,ESSO NACIONAl,_ ~ção_ II) Marçode1992 

Por outro lado. a imprensa e a opinião pública se esquecem Eu também sou de opinião de que devemos aguardar 
de que a atividade legislativa se exerce, também, nas comissões uma regulamentação dessa Constituição e os prazos estabele-
técnicas que, no caso do Congresso brasileiro, funcionam em "cídô-s ·pór"efa·. ·-· ·- - ·-
regime full time, praticamente. E!_a o que tinha a dizer, Sr: Presidente. (Muito bem!) 

Nós, do Senado_Ee'"exal da Câmara dos Deputados e 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Continua 
do CongressO Nacional, temos reuniões_, inclusive, quando em discussão. 
uma ou outra Casa ~s,tão ~-m funcionamento_~_ 

Lamentavelmente, isso, nem a opiniãO pública e nem O Sr, Jonas Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
a Imprensa também_ vêem. para discutir. 

Esta semana li um artigo do festejado_co_me_n_ta_rista poli- 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_-Concedo 
tico Villas-Bôas Corrêa, quando ele ressalta a importância a palavra ao nobre SenadOr Jonas Pinheifo, parà discutir. 
do papel das comissões- técnicas, coin o seu ~poder de decisão 
terminativa, Com ãs atribuições que têm as comissões técnicas O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP · Para discutir, 
de decidir terminativamentc em relação a det_$:_rrniriados proje- sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sf1's e Srs. Senado
tos, que tramitam nas- respectivas conli.SSõe~_:das d4as Casas. res, entrando na discllssão, parecem-me bastante razoáveis 

De modo que, Sr. Presidente, nessa discussão, eu dese- as considerações trazidas pelo nobre senador Oclaci.r So;u:es. 
java manife-star-me Contrariamente, naturalmente _sujeitO a referendadas pelo nobre Senador Magno Bacelar, no sentido 
um convencimento _m._ai.ó:r.__com -.1m espíritO'àberto, e sujeito de que já estando relativamente próximo o período para a 
a um convencimentO a poste. -ri_ ""'om melhores luzes, com_ revisão da Constituição, que as propostas de emenda à Consti
melhor sabedoria. Mas entendo que esta proposta de emenda tuiÇão sejam recebidas, para serem apreciadas e discutidas 
constitucional não valoriza 0 Poder Legislativo, não fôftillece -com profundidade, num momento ditado pela própria Consti
o Poder Legislativo, ao contrário, e, ao contrário jUstamente tuição, que é a revisão constitucionaL 
do que s. ExA diz na justificação, quando diz que os-parla- Além do mais, a interpretação dada pelo Senador Odacir 
mentos europeus ou japonês funcionam -deSSã foiina. -- Soare-s de que a emenda em discussão propõe, na verdade, 

Acho e entendo que essa proposta enfraquece 0 Poder ·a inversão do quOrum parece-me correta. Nesse sentido mani-
Legislativo. - - ---festo minha cOncordância· com os argumentos do Senador, 

Por isso, nessa discussão, me colOCO Cõlltrã:ríanieilte ao- de que o quorum para derrubar um veto deve ser o que está 
que quer s. Exa -- --- - - -- -previsto na legislação, e que essa inversão desvalorizaria real-

mente o Congresso Nacional. 
Durante o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr. 

Alexandre Costa, Jo Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em discussão. 

O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevtdes) - Concedo 
a palavra ao nobre Se.ua_dp_r Magno Bacelar_,,_para discutir 
a proposta de emenQa à_Constituição,_ d~ autQ:rl~~_,<;lo_D:c;>!Jre 
Senador Alfredo Campos. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para discutir, 
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente~ Srs~ Senadores, 
tenho opinião formada sobre a antecipação de qualquer refor
ma, te_ndo em _'\!is_ta que há prazo definido pela Constituição. 
E, sobretudo, a nossa Constituição sequer chegou a ser total-
men~e regulamentada_. ___ _ __ 

A esse_ respeito sou autor -de urna emenda,_ /t_ proposta 
de resolução da Mesa, no sentido de. que todas as propostas 
de regulamentação constitucional deva_m ter prioridade abso
luta. Esse processo se encontra hoje mi Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania aguardando definição. 

Enquanto iSSO, atento às palavras de V. Ex~ e do Líder 
do Governo~ eu me manifesto, e chamo a atenção desta Casa 
no_ se_ntidQ_de: __ que primeiro deva-se regulamentar a Consti
tuição _em vigor_ para- depois pensar-se em_ reformá-la. Sem 
isso~ Sr. Presidente, estaremos condenando uma Constituição 
tão recente e que alcançou alguns progressos, sendo que exata
mente a parte progressiva é aquela que ainda não foi regula
mentada. 

Esse é O meu entendimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem deseje usar da palavra, a discus-
são ter~ prosseguimento na próxim·a-sessão. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3: 

DiscussãO, em prim-eiro turno, da Proposta de 
Emenda à ConstitUição 11919, de 1991, de autoria do 

-Senador Francisco Rollemberg e outros Senhores Sena
dores, que suprime o item II e renumera o item III 
do art. 40 da Constituição '(3• sessão de discussão:). 

A Presidência pede a atenção da Casa-,_ sobretudo para 
oS que estão compulsando a Constituição. - - · 

Em obediência ao disposto noart. 358, § 29 , do Regimento 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia de discussão da proposta 
e apresentação de_ emendas assinadas por 1/3, no mínimo, 
dos membros do Senado. 

Em discussão. (Pausa.) _ __ . 
Não havendo quem deseje fazer uso da palavra, a Presi

dência informa que a discussão terá prosseguimento na próxi
ma sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição_n~ 20, d~_l991, d~ __ auto-ria_do 
Senador Coutinho Jorge e outros Senhores Senadores, 
que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal 
(3~ sessão de discussão). 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 29, do Regimento 
Interno, transCOrre hoje O terceiro dia: de disciiSsão"da proposta 
e apresentação de emendas assinadas por 1!3; no Inínifuo, 
dos membros do Senado. 

Em discussão. (Pausa.) 
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Não havendo quem deseje fazer- uso da palavra, a Presi
dência informa que a discussão terá prosseguimento na próxi
ma sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia:· -- ------

Concedo a palavra a-o-nobre Senador:Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO .. PronunCia o se· 
guir.te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho 
a esta tribuna trazer um assunto da mais alta importância 
para o País, o turismo! Considerado a terceira atividade econô
mica do mundo, o turismo é superado apenas pelo petróleo 
e pela indústria de armamentos e vem representando nos últi
mos anos de 7 a 9%_ para o valor total das exportações mun
diais, o que Significa api-o)drriãdamente US$200 bilhões, valor 
que representa apenas um quarto do movimento global das 
viagens a pass-eiO, que é fü:StifiCãVCl peloS seguintes motivos: 
primeiro, porque a maior parte dos gastos ê reãlizã.-da- pelo 
turista dentro do própriO pais.; següitdo, porque uma parte 
importante das despesas coiri turismo internacion31 se dá no 
pafs de origem, com-fraitSportadoras aéreas, cartões de crédito 
e agência-s de viageris. - _ - _ _ 

O turismo, Sr. Presidente e Srs. Seriãdóres, signifiCa-hoje, 
um negócio de US$900 bilhões anuais, segundo estatísticas 
reconhecidas. pela OMT- Orgaiií:ZaÇão Mundial do Turismo. 
A Espanha, por exemplo, obtêm 10% de sua renda nacional 
através da indústria do turismo, recebendo em seu territ6rio 
anualmente, quase 50 milhões de turistas. No Brasil, esta 
atividade que opera verdadeiros milagres económicos ·no munM 
do, é considerada por muitos, apenas corno lazer e viagens 
de férias para simples desCanso. --

Precisamos acordar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, c 
abrir os olhos para as imensas potencialidades do Brasil neste 
setor. O turismo é uma atividade económica forte e _o nosso 
País, em seu imenso territ6río~-oferece motivações à prática 
do turismo para todos os gostos, mas necessitamos impor 
uma infraMestrutura adequada em todas as regiões potencial
mente vocacionadas ao turismo, para podermos receber meM 
lhor o turista. 

O turismo é considerado uma área geradora de emprego 
de baixo custo, importante na captação de divisas, na descen
tralização da renda, na melhoria da qualidade de vida da 
população e no caso do turismo internacional, eXiSte_ a vantaM 
gem precípua do ingresso de moedas fortes, com reflexos 
positivos em nossa balança de pagamentos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todas as dificuldades que 
o Brasil enfrenta no momento, para melhorar a entrada de 
turistas estrangeiros, em ·nosso território, repousam-=-na p"ésSi- -
ma imagem do País no exterior e, para reverter esse quadro 
negativo, temos que iniciar imediatamente, um trabalho sério 
nesta direção. 

Felizmente, nesse sentido, já se movimenta com agilidade 
o Presidente da Embratur, Dr. Ronaldo do Monte Rosa, que, 
no dia 20 de janeiro deste ano, inaugurou, em Nova Iorque, 
o Centro Brasileiro de Imprensa, que tem por finalidade, 
resgatar a imagem do Brasil no mercado americano. O _centro 
tem cadastros de dez mil jornais, seis mil revistas e quinhentas 
emissoras de rádio e televisão que receberão informações posi
tivas sobre o Brasil. Existe ainda o sistema de discagem graM 
tuita- Toll Free- e o Fax Link Servide que também respon
derão imediatamente a qualquer solicitação de informação 
sobre o Brasil, que é alvo constante de reportagens com erros 
de informações nos meios de comunicação dos EUA. Sendo 

este, segundó infoi"niações da -própria Embratur, -o primeiro 
pass-o de uma ação de Relações Públicas e Assessorias de 
Imprensa que se estenderá pelos principais mercados emisM 
seres de turistas para o Brasil, como Espanh~, Itália, França, 
Alemanha, Inglaterra e países do Cone Sul. 

Com esta iniciativa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acre
dito que o atual Presidente da Embratur inicia de fonna conM 
creta a reversão da imagem negativa do Brasil no exterior, 
que tantos prejuízos causou a economia e ao País como um 
todo e nos deixa mais esperançosos quando, recentemente, 
anunciou que já conta com trinta milhOes de dólares assegu
rados- recursos originários do Governo e da iniciatiVa privaM 
da - para promoção do Brasil no exterior, durante o ano 
de 1992, e antecipa que:_~~tá buscando recursos para prosseguir 
o trabalho itos próximos anos, o que efetivameilte merece 
nossos aplausos. 

- ,~uito ob!~gado._ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_Nada mais 
havendo a tratar. vou encerrar os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária a realizar-se na próxima segunda-feira. às 
14h30min a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 124, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 124, de 1991 (n' 95/89, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção n9 155, da Organização 
Internacional do Trabalho - OJT, sobre a segurança e s-aúde 
dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, adotada 
em Genebra, em 1981, durante a 67~ Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 552, de 1991, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-2-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 18, DE 
1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 18. de 1991, de autoria do Senador Alfredo 
Campos e outros Senhores Senadores, que fixa o_ número 
de votos necessários à fcjeição do veto ( 4• sessão de discussão). 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 19, DE 
1991 

Discussão, em primeiro tUrno. da Pi-oposta de Emenda 
à Constituição n~'19, de-1991, de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg e outros Senhores Senadores, que suprime o item 
II e renumera o item III do art. 40 da Constituição (4• sessão 
de discussão). 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 20, DE 

1991 

Discussão, em primeirO turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n9 20, de 1991, de autoria do Senador Coutinho 
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Iorge e outros SenhoreS SeD.âddrf:s, que dá nova redação ao 
~. 16 da Constituição Federal (4~ sessão de discussão). 

O SR. PRESIDENTE•(Mauro Benevides)- Está encer-
rada a sessão. · '· -' ~_. • 

(Levanta-se a s.e~;ão às 9h40min.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 62, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal~ no uso de suas atribui~ 
çôes regimentais e reguialneOtares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no;~ 2, çle 1973, de acordo com o disposto 
Jlo art. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990; e no AtO da 
Comissão Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que 
cOr.sta do Processo n9 001.923/92-7, resolve nomear LUIZ 
JOÃO DANT AS, para· eXercer o cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Levy Dias. 

Senado Federal, 4 de março de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE No 63, DE 1992 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções regimentais e regUlamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretqr~. p._~> .~~ cl~-1~73, re~.c;>lve designar_ ANA 
LÚCIA A YRES KALUME REIS, Analista Legislativo -
Área de Comunicação Social, Classe Espedal, Padrão III, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substituir 
a Chefe do Cerimonial da Presidência, no período de 2 a 
21 de janeiro de 1992, durante o impedimento da titular em 
gozo de férias. -

Senado Federal, 4 de março de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 64, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da. Comissão Diretora n• 2, de 1973, resolve designar JOSÉ 
ROBERTO LEITE DE MATOS, Técnico Legislativo, Área 
d_e PrQces~o Le_gislativo, Clas~e "Especial", Padrão II, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, para substituir a Diretora 
da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado, no 
perfodo de 15 a 31 de janeiro de 1992, durante o afastamento 
da titular em gozo de férias. 

Senado Federal, 4 de março de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presiden~e. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 15' SESSÃO, EM 9 DE MARÇO .DE 
1992 

LI-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagem do Senbor Presidente da República 
N9 156/92 (n"'64/92~ D.à origem), restituindo autógrafos 

de projeto de lei sancionado. . 
1.2.2 - Oficio do Sr. Secretário da Câmara dos Depu

tados 
Encaminhando à revisão --do Senado autó&~afos dos 

seguintes projetes: _ _ __ -
-'-ProjetO de Lei da Câmara n~' 3/92 -(il9 4.818/90~ na 

Casa de origem), que cria c_argo~ de ProcuradoréS d<fi:raba
lho de 2• categoria? Cargos efetivos e em coiniSsâo e dá 
outras providências, no âmbito do Ministério Público do 
Trabalho. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 ,8/92 (n'1 34/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convê
nio para o funcionamento da Sede Acadêmica da FLAC$0 
no Brasil, celebrado entre o Governo da República Fe-dera
tiva do Brasil e a Faculdade Latino-Americana de Ciências 
Sociais - FLACSO. . . 

-Projeto cte :Decreto Le&isi3tiVo n9 9/92 (n9 3_5/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Emenda 
ao artigo 56 da Convenção sobre Aviação CiVil _Ínterna
cional, Concluído em Montreal, em 6 de outubro de 1989. 

-?rojeto d~ I?ecretO_ Ll!=gislatiV6 p_l' 10/92 ·(ri~(6i/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven
cão n9 141 da Oreanizacão Internacional do Trabalho -
OIT, relativa às organizações de trabalhadores rurais e 
sua função no desenvolvimento econômico e soCial, adota
da em Genebra~ em 1975, durante a 6()!- Sessão da Confe
rência Internacional do Trabalho. 

-··-Projeto-de Decreto Legislativo n911/92 (n"ll0/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo Substitutivo do Artigo VI do acordo cultural de 23 
de Setembi-o de 1964, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Sene-gal, em Brasília, em 15 de fevereiro de i984. -

1.2.3- Comunicação da Presidência 
Prazo para apresentação de emendas aos Projetas de 

Decreto Legislativo n~s 8 a 11, de 1992, lidos-anteriormente. 
1.2.4 - LeitUra de projeto 

---PrOjeto d"e Lei 9-o SenadO n9 a: cte--1992, cie autoria 
do Senador Mauro Benevides, que altera a redação dos 
arts. 22? e :Z23 da Lei n9 5.~69, Q_e 11 de janeiro ge 1973 
(C6digo de Processo Civil) e dá ouiras providências. 

1.2.5 - Requerimento · _ _ _ 
N9 43/92, de autoria do Senador Mansueto de Lavor, 

solocitando a convocaÇâõ do Ministro da Saúde: para pres~ 
tar Informações a respeito da epidemia de cólera no País. 

1.2.6- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - 25 anos da 

fundação da Uhiversid_ade Federal de Sergipe. 
SENADOR MARCO MACIEL - Lançamento da 

Campanha da Fraternidãde- Juventude, caminho aberto. 
Problemas enfrentados pela juventude brasileira. 

. SENADOR MAURÍCIO CORRêA - Direito de 
reç_ebim.ento da URP pelos servidores do Poder Legisla
tivo. , . . .. 
. F'ALA DA PRESIDêNCIA -Esclarecimentos ao 
Senador MauríCio Corrêa. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Falecimento 
do ex-Deputado Federal Jamil Amiden. 

ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 124, de f991, que 

aprova o texto da Convenção n9 155, da Organização ln ter-
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Dirolor.O...I elo Seuclo federal 

,._AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dirceor E11ec:wtivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dire1or Admilliltrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAqONAL (Seção II) M~rço de 1992 

EXPBDIENTB 
' ' CIÍNTRo QRÁPJ(X) DO SllNADO PEDI!RAL 

DIAiuo DO CONGRESSO MADOHAL 

''. 111p<aoo oob rco..,-bilidadc da Meu elo Suado fedcnl 

ASSINAWRAS 

WlZ CARLOS DB BASTOS 
DireiOr Jadutrial 

Semcotrol .. -··-··-·-·-·-·-·-·----·-------·-·-· CJ$ 3.519,65 

I'LORIAN AUOU!>JO COtrnNIIO MADRUGA 
Dón:lor Adjuto 

nacional do Trabalho- OIT, sobre a segurança e saúde Sr. Ministro da Saúde. para prestar esclarecimentos ao 
dos trabalhadores c o meio ambiente de trabalho, adotada Senado Federal a respeito da cólera. 
em Genebra, em 1981. durante a 67~ SeSsão da Conferência SENADOR VALMIR CAMPELO -"'Dia Interna-
Internacional do Trabalho. Discussãb encerrada, ficando ·-clonai da MUlher"'~- ~ 
a votação adiada nos termos do art. 168 d9 Regiinento 1.3.2- Comunicação da Presidência 
Interno. Referente a sessão de amanhã que será dedicada a 

Proposta de Emenda à Constituição n"' 18, de 1991, homenagear o ex-Senador Plínio Pompeu de Sabóia Maga
de autoria do Senador Alfredo Campos e outros Senhores lhães, pelo centenário de seu nascimento. 

1.3 -ENCERRAMENTO 
Senadores, que fixa o número de votos_necessários à rejei- ··- _ 2 _ DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN-
ção do veto. Em fase de discussão ( 4• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n9 19, de 1991, TERIOR 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg e outros Se- -Do Senador Francisco Rollemberg, proferido na 

sessão de 28-2-92-nhores Senadores, que suprime o-item II e renumera o 
item III do art. 40 da, Constituição. Em fase de discussão 3 - ATOS DO PRESIDENTE 
(4•sessão). . . .. . . . -N•'65a70,del992: .... 

Proposta de Emenda à Constituição nó "20, dé 1991; 4- PORTARIAS DO DIRETOR-GERAL 
de autoria do- Senado! Coutinho Jorge e outros Senhores - N9s 2 e 3, de 1992. 
Senadores, que dá nova redação ao_art. J6_dã Constituição 5 ~ATA QE COMIS~ÃO 
Federal. Em fase de discussão (4' sessão). 6- MESA DIRETORA 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTI1lOS 
SENADOR MANSUETO I>E LA VOR-Justifican- 8- COMPOSIÇÁO DAS COMISSÕES PERMA-

do requerimento de _autoria _de S. Ex~, de convocação do NENTES 

Ata da 15a Sessão, em9 de março de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs- Mauro Benevides, Beni Veras e Epitácio Cafeteira 

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

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Cos
ta - Beni V eras- Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge - Es
peridll!o Amin - Bpitácio cafeteira - Francisco Rollemberg 
- Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Guilherme Pal
meira - Humberto Lucena -João França - Jollo Rocha -
José Paulo Biso!- Lourival Baptista- Magno Bacelar- Man
sueto de Lavor - Marco Maciel - Maurício Correa - Mauro 
Benevides - Meira Filho - Nelson Carneiro - Odacir Soares 
- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOSsos trabalhos. 
O Sr. 19 Sercretário procederá à leitura do Expediente. 

$ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado: 
N9 156, de 1992 (n9 64/92, na origem). de 28 de fevereiro 

último, referente ao Projeto de Lei_ n"' 2(5_,_de l992-CN, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1992, e que ·se transfomou na Lei n"' 8.409, 
28 de fevereiro de 1992. 
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OFÍCIOS 
Do SR- !•-SECRETÁRIO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 
Encaminbando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 

projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1992 
(N' 4.818/90, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Ministério Público da União) 

Cria cargos de Procuradores do rrabaibo de z• 
Categoria, Cargos efetivos e em comissão e dá outras 
providências, no âmbito do Ministério Público do Tra
balho. 

O COngiesso Nacion8.1 dCcréta: _ _ 
Art. 19 Ficam criados, no âmbito do Mi~i~tério PúbliCo 

do Trabalho, trinta e doiS- cargos de Procurador do Tral?alho 
de 2• Categoria para atendimento da composição das Pro_cura~ 
darias Regionais do Trabillho da 4~, 9• e 12• Regiões da Justiça 
do Trabalho, com sedes em Porto Alegre, Curitiba e Floria~ó
polis, respectivamente. 

_ Art. 29 Para atendimento da nova composição das Pro
curadorias Regionais dô T~3ba'Iho referidas no art. 1 ~. ficam 

- criados. no Quadro de Pessoal da Secretaria do Ministério 
Público do Trabalho, p~ .cargos efetivos indicados na forma 
do Anexo I desta lei. 

Art. 39 Ficam criados, no âmbito do Ministério PúblicO· 
do Trabalho, quinze cargos em comissãõ do Grupo-Direção 
e Assessoromanto Superiores, Código DAS-102.2. 

Art. 49 Os cargos criados pelos arts. 2"' e 3~ serão provi
dos pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma 
da lei. . --

Art. 59 Ficam transformados -em cargos do Grupo-Di
reção e Assessoramento superiores as funções de Direção 
e AsSistência Intermediárias, assim como o cargo de Secretário 
Regiona~. que passa a ter símbolo DAS-101-2, constante do 
Anexo II desta lei. · ~ \\ , - -

Art~ ' 69 A despesa decorrente da aplicação desta lei cor
re~ por conta das dotações ·orçamentárias do Ministério Públi
co do Trabalho: 

Art·. 79 Esta-lei ent~~ ·em-;,ígor na da~a de sua publi
cação. 

___ Art. 8~' Revogam-se a~ _disposições em contrário. 

A N E X O I 

(Lei no , de de de 199 

MIN-ISTE:RIO PÚBLICO DO TRABALHO 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

- -
.· -

GRUPO CARGOS CODIGO NÚMERO 
-· 

OUTRAS ATIVIDADES DE NI-
VEL SUPERIOR - ADMINISTRADOR PGJT-NS-923 06 

SERVIÇOS AUXILIARES AGENTE ADMINSITRA-
TIVO PGJT-SA-801 18 
DATILÓGRAFO PGJT-SA-802 24 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE MOTGRISTA OFICIAL PGJT-TP-1201 06 

OFICIAL DE PORTARIA AGENTE DE PORTARIA PGJT-TP-1202 12 



A N E X O II 

(Lei no , de de de 199 ) 

MINISTMIO P0BLICO DO TRABALHO 

SITUAÇ~O ANTERIOR SITUAÇ~O NOVA 

NQ OE CARGOS OENOMINAÇ~O SlMBor..o !lQ DE CARGOS DENOMINAÇ~O -
OU FUNÇOES OU -FUNÇÕES 

A-PROCURADORIA nEGIO- A-PROCURADORIA REGIONAL DO 
NAL DO TRABALHO DA TRABALHO DA 40 REGIXO 
44 RilGI~O 

01 Secretário Regional DAS-101.1 01 Secretário Regional 
SEÇ~O PROCESSUAL DIVIS~O PROCESSUAL 

01 Chefe DAI-111. 3 (NM) 01 Chefe 
SEÇAO DE APOIO ADMI I DIVIS~O DE APOIO ADMINIS 
NISTRATIVO - TRATIVO -

01 Chefe DAI-111.3(NM) 01 Chefe 
B-PROCURADORIA REGIO- B-PROCURADORIA REGIONAL DO 

NAL DO TRABALHO DA TRABALHO DA 124 REGI11.0 
12A REGI11.0 -;..-01 Secretário Regional DAS-101.1 01 Secretário Regional 
SEÇ~O PROCESSUAL DIVISAO PROCESSUAL 

01 Chefe DAI-1ll. 3 (NM) 01 Chefe 
SEÇ!.O DE APOIO ADMI I DIVIS~O DE APOIO ADMINI~ 
NISTRATIVO - TRATIVO 

01 Chefe DAI-111.3(NM) 01 Chefe 
C-PROCURADORIA REGIO- C-PROCURADORIA REGIONAL DO 

NAL DO TRABALHO DA DA 9A ·REGI11.0 
90 REGIJ\0 

01 Secretário Regional DAS-101.1 01 Secretário Regional 
SE(:AO PROCESSUAL DIVISJ\o PROCESSUAL 

01 Chefe DAI-111-3 (NM) 01 Chefe 
SEÇJ\0 DE APOIO ADM! I DIVISJ\o DE APOIO ADMINI~ 
NISTRATIVO TRATIVO 

01 Chefe Dlii-111. 3 (NMl 01 Chefe 

/7./ 

CÓDIGO 

DAS-101.2 

DAS-101.1 

DAS-101.1 

DAS-101.2 

DAS-101.1 

DAS-101.1 

DAS-101.2 

DAS-101.1 

DAS-101.1 
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MENSAGEM N• 103 

ExcelentíssimóS Scirifiores Membros do Congresso Nacio~ 
nal: - --

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Educação, o anexo ptojeto de lei que ~'dispõe 
sobre a criação de Escolas TécriiCas Federais e-dá Outras provi
dências". 

Brasília, em 20 de fevereiro de 1990. ~JoSé Saniey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 53, bE 12 DE FEVEREI
RO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO 
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbliCa--
O Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico

Protec, criado em 24 de fevereiro de 1986, por Vossa Exce
lência, através da aprovação da Exposição de Motivos n<? 56, 
tem como objetivo prioritário a exp<_tl)são e meJhoria do ensino 
médio; visando garantir novas alternativas de qualificà~o pro
fissional, em ieSposta aos-ãnseios da sociedade por mais ensino 
técnico. 

Este Programa, deSenvolvido no MinistériO da Educação, 
através da Secretaria de Ensino de 2" Grau, procura ateilder · 
às diretrizes fixadas no I Plano de DesenvolvimeÕto Nacional 
da Nova República, no qual foram estabelecidas metas estraté
gicas na área social, ressaltando-se a reconquista da eduCação 
como prioridade, enfatizando a necessidade de renovação do 
sistema em todos os níveis e modalidades. 

Desta forma, além de atender a uma diretriz governa
mental, o Protec acrescenta um novo significado à formação 
do técnico de nível médio no País, trazendo em seu bojo 
uma nova sisão de ensino. técnico que busca organizar a escola 
de modo a constituir-se em espaço de instrumentalização~ 
de reflexão sobre o trabalho como princípio educativo e de 
criatividade. 

O Programa tem como -meta a criação e/o~ melhoria de 
200 escolas técnicas, oferecendo 58.070 novas vagas para o 
ensino profissionalizante, através da oferta de cursos nas áreas 
de Agropecuária, Florestal, Agricultura Irrigada, Mecaniza
ção Agrícola, Eletrotc$cnica, Processamento de Dados, Edi.fi
cações, Mecânica, Informática Industrial, Eletrónica, Eletro· 
mecânica_, Química, Mineração, Hotelaria, Curtimento, Tele
comunicações, Refrigeração e Ar Condicioriado, _Ãgrimeil
sura, Tecnologia de Alimentos, Enfermagem, Pesca, CoD:stiU
ção Naval, Laticínios, SaneainentO, CaJçados, Confecção, 
Mobiliário, Fundição, Petroqufmica, Ótica e Séguràrii;3. do 
Trabalho. 

Pretende o Ministério da Educação galgar mais uma etapa 
do plano global já enunciado, criando 63 (sessenta e três) 
Escolas T~cnicas Federais, abrangendo todos os Estados da 
Federação e a serem implantadas gradativamente, dependen
do da existência de instalações adequadas e dos recursos finan
ceiros necessários áo seu funcionamento. 

Essa medida contribuirá, certamente, para a democra
tização das oportunidades e melhoria da qualidade desse ensi
no, além de propiciar ao cidadão formação que o capacite 
a atuar, de foima eficiente, em beneficio da sociedade brasi
leira. 

Para tanto, é indispensável que o ME'C pOsSa COD.tinuar 
a contar com o valioso apoio d~ Governo representado, no 
momento, pela autorização para a criação das escqlas preten
didas. 

Tenho, pois, a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossa Excelência a anexa proposta de anteprojeto de lei, 
_a ser: encaminhado ao COngresso Nacional, dispondo sobre 
a criação de Escolas Técnicas Federais, respectivos cargos, 
empregos e funções. · ' 

- Na oportunidade, reiloVo- a Vossa Excelência os protestos 
de meu profundo respeito.·- Deputado Carlos Sant'Anna, 
Ministro_da Educação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

···························~···.:rífül:ô'iV'''··· .. '·'····'·······~---'·'-
Da OrganjZaçãC! dos Poderes 

CÀPÍTULOIV 
~_as __ F'~J!.ções _Essenciais à Justiça 

SEÇÃOI 
Do Ministério Público 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanen
te, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurf~ica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

§ 1~> São princípios institucionais do Ministério Público 
a unidade, a indivisibilidade e a independênci<:!: funcional. 

§ 2" Ao Ministério 'Público é assegurada autonomia fun
cional e administrativa, podendo, observado o disposto no 
art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção 
de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso 
público de -provas e de provas e tftulos; a lei disporá sobre 
sua organização e funcionamentO. 

§ 39 O Ministério Público elaborará sua proposta orça
meD.Hlilã deOiro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçaiDentári!!s.' 
. ~- ...... ~: ... ·-· .. ~- ............. ~ ........... ···~· •· ....... ' ...................... . 

LEI N' 7 .842, DE 18 DE OUTUBRO DE 1989 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, cria car
gos e dá outras ~vidências. 

O -presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 19_ Fica alterada a composição do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 12' Região para 13 (treze) Juízes, sendo 
9 (nove) Togados, vitalícios, e 4 (quatro) classistas, tempo
rários~ do~ quais 2 (dois) representantes dos empregadores 
e 2 (dois) representantes dos empregados. 

Art. 29 Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior ficam criados os seguintes cargos e funções 
de Juiz: 

1-3 (três) cargos de Juiz Togado, vitalícios, a serem 
providos em consonância com o inciso I do parágrafo único 

.do art. 115 da Constituição Federal; 
II-2 (duas) funções de Juiz Classista, temporário, sendo 

uma para representante dos empregados e outra para repre
sentante dos empi-egadore,s. 

§ 19 Haverá 1 (um) suplente para cada Juiz Classista, 
temjorãrio. 
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t 2~" .Em face do aumento- ç)Q.:. sua composição, fica o 
Tribunal dividido em Turmas, na forma da lei. 

Art. 3~" O provimento dos· cargos e funções de Juiz, 
previstos no art. 2~" desta Lei obedecerá ao que a lei dispuser 
à respeito. 

Art.--4"' Ficam criados 5 (cinco) cargos em Comissão 
de Assessor de, Juiz, do Grupo-Direção e Assessot~g:J.ento 
Superior - Código DAS-102, e -2- (dois) de Secretário de 
Turma -Código DAS-102. 

§ 1~" Os cargos em comissão de- Assessor de Juiz, priva
tivos de Bacharel em Direito, serão preenchidos mediante 
livre indicação dos magistrados junto aos quais forem servir. 

§ 29 A classificação dos cargos de Direção e Assessora
menta Superior, na escala de níveis do respectivo grupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tribunal, observada a legisla
ção vigente. 

Art. 5"' Ficam criados 2 (Qois) cargos em Comissão de 
Assessor, do Grupo-Direção c Assessoramento Superior -
Código DAS,l02. -•- _ __ -· ~-~~-

Art: 6"' -0 TribunãfCriar_á -as f\mçõCs de confiança e en
cargos de representação de gabinete, classificando~os de acor~ 
do com as suas necessidades de serviço. 

Art. 7• (Vetado) 
Art. 8"' ·A despesa decorrente da aplicação desta Lei 

correrá à conta das dotações próprias da Justiça do Trabalho. 
Art. 9~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 10. Revogam~se as disposições em contrário. 
Brasília, em 18 de outubro de 1989; 168"'dalndependência 

e 101~> da 
República. - JOSÉ SARNEY - J. Saulo Ramos. 

LEI N' 7.907, DE6DE DEZEMBRO DE 19S9 

Altera a composição do Trlbuoal Regional do Tra
balho da 9!' Região, cria a funÇão de Corregedor Regio-
nal e cargos em comissão e de ptovimento efetivo no 
Quadro Pennanente da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9• Região, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o CongreS&> 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 19 O Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região 
compor-se~á de 18 (dezoito) Juízes, sendo 12 (doze) togados 
e 6 (seis) classistas temporários. - ~ 

Art. 2~> - Para atender à nova composição a: que se refere 
o art. anterior, são criados 4 (quatro) cargos de Juiz Togado, 
vitalício, a serem providos, 2 (dois) por Juízes do Trabalho 
Presidentes de Junta, 1 (um) por membio do Ministério Públi~ 
co da União j1,1nto à Justiça do Trabalho, L( um) por advogado 
no exercício efetivo da profissão, e 2- (duas) funções de Juiz 

aassista Temporário, sendo 1 (uma) para Representante dos 
Empiegildos e 1 (uma) para Representante dos Emprega
dores. 

Parágrafo único. Haverá 1 (um) Suplente para cada Juiz 
aa~is:ta. 

Art. 3' Para o provimento dos cargos de Juiz Togado, 
vitalício, bem como das funções de Juiz Classista, temporário, 
criados por esta Lei, será observado o disposto na legislação 
vigente. 

Art. 4~> É criada, no Tribunal Regional do Trabalho 
da 9' Região, a função de Corregedor Regional, a ser exercida 
dentre seus membros togados, eleito por seus pares, na forma 
da legislação em vigor e do disposto em seu Regimento ln~ 
temo. 

Art. S~> O Tribunal Regional do Trabalho da 9t Região 
funcionará dividido em 3 (três) Turmas e reunido no Pleno, 
com a competência estipulada em lei. 

Art. 6~> São criados 6 (seis) cargos em comissão de As
sessor de JPi~. código DAS-102 e 1 (um) cargo de Secretário 
de Turma, código DAS-101, todos do Grupo Direção e Asseg... 
soramento Superiores, na forrna do _Anexo I desta Lei. 

§ 1~' A classificação dos respectivos cargos, na escala 
de ~íveis do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, 
far.-se-á por ato· da Presidência do Tribunal, observados os 
níveis de classificação constantes do Anexo II do Decreto-Lei 
n11 1.820, de 11 de dezembro de 1980, com os valores reajus
tados na fonna da legislação vig_ente. 

§ 211 Os cargos em comissãÕ de Assessor de Juiz, priva
tivos de Barechal em Direito, serão preenchidos mediante 
livre indicação dos magistrados junto a"os quais forem servir. 

Art. 7' São criados, -no .Quadro Permanente da Secre
- tária do Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região, os cargos 

de provimento efetivo conStantes do Anexo II desta lei. 
Parágrafo único·. Os cargos ·de que trata o caput deste 

artigo serão distribuídos pelas classes das respectivas catego~ 
rias funcionais, em número fixado por ato da Presidência do 
Tribunal, observando .. se o critério de lotação aprovado pelo 
Sistema de ClassificaÇão de Cargos na área do Poder Execu~ 
tivo, devendo o preenchimento deles ser feito de acordo com 
as normas legais e regulamentares em vigor, observado o dis
posto no inciso II art. 37 da Constituição Federal. 

Art. 81' AS despesas decorrentes da execução desta lei 
serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tri~ 
bunal Regional do Trabalho da 9•_ Região. 

Art. 91' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. _10. Revogam.:se- aS disposições em contrário~ 
Brasília, 6 de dezembro de 1989, 1680 da Independência 

e 101• da República. JOSÉ SARNEY- J. Saulo Ramos 
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CII.UtO Dt:KOKIIIAÇAO cOJ>lCO 119 DE 
CAlCO$ 

As••••o~ de Jula 1:1lT-9f-DU. t02 06 
Dlreçio a A••eà: 

•ora.ernto Supo.cl-
er .. lltT-9f-D.U7100 

S*crctãrio de tunaa nT-tf-ntS.IOl III 

ANEio li 

(Art. 79 da U"i .a v 7·907 0 de ' de d.ezellbro <I e 1919) 

CAI:COS DE PROVIMENTO EFETlVO 

'I:JlllllliAL .aECIOliAL DO 

etu,_ro Da;ICOIIUo\ÇAIJ 

I Te~nico Judiciãrio 

-Atividade de- &poio 
A~iliar Judiciário 
A~enãrnte Judiciário 

JuJicii.rio 
A~ente de Secur3nç:r TI:T-9f-AJ-020 

.. lu.li.ci.il"i.:t 

LEI N° 7.911, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1989" 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região, cria cargos 
e dá outras providências. 

O Presidente âa República 
Faço saber que o Congresso decreta e eu sanciono e 

seguinte lei: . 
Art. 1" É alterada a composição do Tribunal Regional 

do Trabalho da 4~ Região, o qual se coMpOrá de 27 (vinte 
e setq Juízes, sendo 17 (dezessete) Togados, 10 (dez) Classis
tas, temporáriOs. 

Art. 2" Para atender à composição a que se -refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e -funções de 
Juíz. 

TllAIALIIO DA 9f I.EA:l.lO 

CODICO 
M't Dt 

.CAI.CO$ 

TKT-H-AJ--021 .... .. 
TII.T-!t~.U-O!l 11 
TII.T-H-.U--02S 09 

"ntT -'I~.U--024 06 
~ 

I --3 (três) cargos de Juíz Togado, vitalício, a serem 
providos em consonância com o art. 115 da Constituição Fe
deral. 

II -2 (duas) funções de Juiz Classista. temporário, sendo 
uma para representante dos emprego e outra para represen
tante dos empregadores. 

§ 1". Haverá 1 (um) suplente para cada J uíz Classista, 
temporário. 

§ 2~> Em face do aumento de sua composição, fica o 
Tribunal acrescido de mais de 1 (uma) Turma. 

Art. 3~> O provimento dos cargos e funções de Juiz, 
previstos no art. 2" desta lei, obedecerá ao que a lei dispuser 
a respeito. 

Art. 4~> São criados os cargos de Juiz Corregedor Regi o
mil e de Vice-Corregedor Regiomil, a serem providos Por 
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Juízes Togados, em escrutínio seçreto,_ quando da eleição dos 
Presidente e Vice-Presídente do Tribunal. 

Parágrafo úniCo. Se já houver ocorrido a eleição do 
Presidente e do Vice-Presidente do Triburlal para o biénio, 
o processo eletivo ocorrerá 30,(t~~~t~) dias após a j:)romulgação 
desta lei e o mandato dos eleitp_s encerrar-s~-á coin otérmíno
da gestão dos demais dirigentes do tribunal. 

Art. 5" São criados 5 (cinCóy-cargõs em--comissão de 
Assessor do Juiz, do Grupo Direção e Assessoramento Supe
rior- Código DAS-102, e 1 (um) de SeCretário cte TUrffia,-
Código DAS-102. . . _ 

§ 1" Os cargoS em comissão de Assessor de Juiz, priva
tivos de Bacharel em_ Direito, <:erão preenchidos mediante 
livre indicação dos magistrados junto aos quaiS forem servir. 

P Juízf!S, sendo que para a 4~ Região é de 18 Procuradores 
para 27 Juízes e quanto a 9~ Região a proporcionalidade é 
de 4 Procuradores para 18 Juízes .cuja,s alterações da compo
sição interna daqueles Tribunais decorrem de Lei n9 7 .842, 
de 18-10-89, DOU de 19-10-89. Lei n' 7.907/89 e Lei n' 
7.911/89, respectivamente. 

Como se vê, existe a necessidade premente de o Minis
tério Público do Trabalho acompanhar a evolução da nova 
composição da Justiça Trabalhista para manter o ~quilíbrio 
necessário ao desempenho de suas funções. 

(À Comissão de Constituição_~ Justiça e Cidadania_.) 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

. N• 8, DE 1992 
(N9 34/91, na Câmara âos Peputados) 

§ 29 A classificaÇão do.s cargos de Direç~o e Assessqra- Aprova o texto do Convêrúo para 0 funcionamento 
menta Superior, na escala de níveis do respecHvo grupo far- da Sede Acadêmica da FLACSO no Brasil, celebrado 
se-á por deliberação do Pleno do _Tribunal, observada a legisla- e~tre- o Governo d_a República Federativa do Brasil e 
ção vigente. . _ -· _ a Faculdade Latino-Americina de Ciências Sociais -

Art. 6t? A despesa decorrente da aplicação desta Lei FLACSO. 
ocorrerá porconmta das dotações próprias da Justiça do Tra- o Congresso Nacional decreta: ~ 
balho. · Art. 1"' Fica aprovado o texto do_ COnvênio para O fun-

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ ctonamento da Sede Acadêmica da FLACSO no Brasil, cele-
cação. - - brado entre o Governo da República Federativa do -Brasil 

Art. 89 Revogam-se as disposiÇões em ·cón~ráiiêi. e a Faculdade_ Latino-Americana de Ciências Sociais -
Brasília, 7 de dezembro de 1989, 168" da Independência FLACSO, em Brasília, em 3 de dezembro de 1990. 

e lOP da República JOSÉ SARNEY- J. Saulo Ramos. Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con-
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu

tados 
Tenho a honra de subme~,er ,~ ~lçy;y:la considera9ão dos 

Membros do Poder Legislativo nos termos do § 29 do art. 
127 da Constituição Federal, o anexo anteprojeto de lei que 
dispõe sobre a criação, transformação e r.éstru_t_!.lração de_ car
gos no âmbito d<;> Ministério Público do Trabal!J,o_,,_p~ra acom
panhar e atender a alteração da composiÇão i_ntC:rrna dOs--Tribu
nais Regionais do Trabalho da 12\ 4~ e 9~ Regíões da Justiça 
do Trabalho. • 

A criação proposta visa permitir ao Ministério Público 
do Trabalho exercer as atribuições derivadas d9 novo manda
mento constituçional sensivelmente aumentadas se cOnipa-
radas com a da. anterior,_ sendo mister que Se atente para 
o fato de que o Ministério Pú_Qlico do Trab~lho, terá que 
crescer em função do crescimento da JustiÇã do Trabalho, 
que é seu campo de ação. Nesse particular. é imperativo proce
der-se a alteração da cpmposição d3s Procuradorias RegionaiS 
do Trabalho em corurapartida ao aumento do quantitativo 
de Juíz que compõem os Tribunais Region.-ªiLºº---_Trabalho_. 
pois aquelas não podem permanecer, ao contrário, devendo 
acompanhar a dinâmica dos Tribunais, mantendo com estes 
uma relação de equilíbrio e proporcionalidade. 

Mais detalhadamente o assunto pode ser visualizado se 
levarmos em conta que, a rigor, nem a Procuradoria Geral 
do Trabalho e nem as Procuradorias Región-ais do Trabalho 
evoluíram como precisariam ter evoluído em te_rmo_s de estru
turas~ modernização administrativa e recUrsos humanos, como 
se cargos deu a Justiça do Trabalho, que cada vez mais lhe 
transmite um volume crescente de serviço. 

As disposições do presente anteprojeto de lei e os Cargos 
cuja criação é proposta correspondem ao mínimo necessário 
para permitir que o Ministério Público do Trabalho exerça 
sua competência constitucional indelegável que detém. Não 
há excesso e nada transcedente ao ususal. 

Atualmente a proporcionalid~de entre procuradores e 
Juízes do tribunal da 12~ Região é de 4 P_rocura4ores para 

gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Convênio, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
Federal, acarretem·-eócl"Tgõs'--õü 'Cónlproffiissos gravosos ao 
património D.acional. -

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 933, DE 1990 

Em conformidade com o disposto no Artigo 49, incisó 
I. da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompanhado de" Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, o texto do Convênio para o Funcionamento 
da Sede Acadêmica da FLACSO no Brasil, celebrado entre 
o Governo da República Federativa 4o Brasil e a Faculdad-e 
Latino-Americana de Ciências Sociais-:::-~_ACSQ, em Brasí
lfa, em 3 de dezembro de 1990. 

Brasilia, 18 de rl;ezembro de 1990. ---:-.F. Collor. 

Senhor Presidfmte, 
TenhO- ii honra de enCami:.iJ.har -a Vossa Excelência, em 

anexo, o texto do Convênio entre o Brasil e a Faculdade 
LatinO~ Americana· dé Ciêricias Social (FLACSO) para o fun~ 
cionamento da Sede Acadêmica FLACSO/Brasil, assinado 
em Brasília, em 3 de dezembro corrente. 

2. Comõ é dõ -conhecimento de Vossa Excelência, a 
FLACSO é um organismo internacional de caráter regional 
e autónomo ao qual o Brasil aderiu em julho de 1988. A 
adesão foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto 
Legislativo n9 4, de 7 de maio de 1990. 

3. A transformação do atual Programa FLACSO!Brasil 
em Sede Acadêmica dará ao País maior poder de atuação 
dentro do organismo, contribuindo para seu reforço institu
cional e para o cumprimento de seu papel em prol do desenvol
vimento social e da integração latino-americana. 

4. NesSas_condições, tenho a honra de submeter minuta 
da mensag.e~ p_residencial para que Vossa Excelência, se as_sim 
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houver por bem. encaminhe o texto do Convênio anexo à 
apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência~ Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 
respeito. 

CONVI3NIO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 

FACULDADE LATINO-AMERICANA 
DE CiêNCIA SOC1AIS-FLACSO PARA 

O. FUNCIONAMENTO DA SEDE 
ACADêMICA DA FLACSO NO BRASIL 

O Governo da República Federativa do Brasil 
A Faculdade Latino-Americana de Ciências So_ciais 

(FLACSO). (doravante denominados "Partes"), 
Desejosos de dar continuidade a iniciatj.va de cooperação 

de interesse do Governo brasileiro nas áreas de competência 
e atuação indicados nos programas de trabalho da FLACSO, 
e 

Tendo em vista o disposto no Artigo Vlll. 1. do Acordo 
sobre a FLACSO e a Resolução VIII/05 de sua Assembléia 
Geral Ordinária, -

Convêm no seguinte: 

ARTIGO! 

L A FLACSO será representada juntO ao Governo bra
sileiro pela Sede Acadêmica FLACSO ---:- Brasil, com sede 
em Brasília. 

2. O Govenio brasileiro designará um representante 
junto à FLACSO_ 

ARTIGO II 

,A Sede Acadêmica FLACSO -Brasil execÜtará ativida
des de docência de pós-graduação, pesquisa e outras modali
dades de cooperação no campo do desenvolvimento econô
mico e social e da integração da América Latina ·e do Caribe, 
em cumprimento a programas e projetos pteviam.Cnte acorda
dos com os órgãos competentes do Governo brasileiro ou 
com. instituições de ensino superior e centros de pesquisa, 
mediante consulta prévia ao Governo brasileiro, através de 
seu representante. 

ARTIGO III 

A direção e a administração das atividades da S~de_ Aca
dêmica FLACSO-Brasil serão confiadas ao Diretorda Sede, 
designado pela Assembléia Geral da FLACSO_ 

ARTIGO IV 

L A FLACSO, se-us bens e aiivo, gozarãõ de :inlunidade 
de todas as formas de processo legai, exceto na medida em 
que, em qualquer caso determinado, houver expressamente 
renunciado a essa imunidade~ Fica entendido, porém, que 
nenhuma renúncia de imunidade se estenderá a qualquer me

. dida de execução. 
2. A Sede Acadêmica FLACSO- Brasil, se~ arquivos 

e documentos, serão invioláveis. 
3. A FLACSO, seu ativri e bens no Brasil estarão: 
a) isentos de qualquer imposto direto. Fica, todavia, en

tendido que a Sede Acadêmica não poderá solicitar isenção 
de impostos que não sejam mais do que uma simples remune
ração dos serviços de utilidade pública; 

b) isentos de qua_Iquer direito de alfândega, proibição 
ou restrição de importação ou exportação para objetos impor
tados ou exportados pela Sede Acadêmica FLACSO - Brilsü 

para seu uso oficiaL Fíca" _entendido, todavia, que os artigOS 
importados de acordo com essa isenção não serão vendidos 
no território brasileiro, salvo se em conformidade com a& 
nonnas vigentes no Brasil; 

c) isentos de todo direito de alfândega e de toda proibição 
ou restrição de importação e exportação para suas publicações 
oficiais. 

4. A FLACSO gozará~ no que diz respeito a tarifas 
postais, de tratamento não menos favorável que o tratamento 
concedido a qualquer outro Governo, inclusive à missão diplo
mática deste. 

ARTIGO V 

O Diretor da Sede Acadêmi~. ou seu representante devi
damente autorizado, proporá ao Governo brasileiro os nomeS 
f:!os funcionários e do pessoal internacional que se beneficiarão 
das prerrogativas mencionadas neste Acordo. 

ARTIGO VI 

O Diretor e funcionários da Sede Acadêmica e. o pessoal 
inte~cionai que para ela trabalhar no Brasil: 

a) serão imunes de processo legai quanto às palavras fala
das ou escritas e a todos os atos por eles executados na sua 
qualidade oficial; 

b) gozarão de isenção de impostos~ quanto aos salários 
e vencimentos a eles pagos pela FLACSO; 

c) terão direito de importar. coin isenção de direitos, 
seus móveis e objetos, quando assumirem pela primeira vez 
o seu posto no BrasiL 

ARTIGO VII 

Não gozarão das imunidades previstas no Artigo prece· 
dente as pessoas nele enumeradas que forem de nacionalidade 
brasileira. 

ARTIGO VIU 

L Os privilégios e imunidades são concedidos aos fun
cionários, representantes ou pessoal internacional da Sede 
Acadêmica FLACSO- Brasil apenas no interesse da mesma, 
e não. para benefício pessoal dos próprios indivíduos. 

2. A FLACSO terá o direito e o dever de renunciar 
à imunidade de qualquer funcionário, representante -ou peg.. 
soal internacional em qualquer caso em que a imunidade impe
ça o andamento da justiça e possa ser dispensada sem prejuízo 
para os interesses da Sede Acadêmica. 

ARTIGO IX 

A Sede Acadêmica FLACSO - Brasif"Seiof resPonsável 
pelos gastos decorrentes do seu funcionamento, assegurados, 
por uma parcela representativa da Contribuição ~m~ai do 
Governo brasileiro à FLACSO, fiXàdil, no Presente, em quan
tia equivalente a US$ 100,000.00, e que podefá ser paga- em 
_Jl].oeda nacional. Não obstante, tais gastos poderão ser adicio
nalmente custeados por contribuições de instituições brasi
leiras com as quais a Sede FLACSO- Brasil mantenha convê
nio para a prestação de cooperação técnica. 

ARTIGO X 

O presente Convênio entrai'á em vigor na data em que 
a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais- FLAC
SO acusar o recebimento da notificação do Govem.o brasileiro 
de que o Convênio foi aprovadO se,gi.Utdo ·as normãs conStitu
-cionais brasileiras~ 
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ARTIGO XI 

Emendas ao presente Convénio poderão ser propostas 
por qualquer das Partes. Qualquer emend~. desde que;_ t.nutua_
mttnt.e acertada, poderá ser efetuada por _troca çle notas e 
e;ntrará _em vigor na data em que a FLACSO.acus~r:r:ec~bi:
mento da notificação do Ooverno brasilçirq_,pe qu~ a emenda 
foi aprovada segUndo as normas constituci9nais; 

ARTIGO XII. 

O presente Convênio poderá ser terminado por consenso 
mútuo ou mediante denúncia, efetuada ·por via diplomática 
e com antecedência mínim<!. de um ano. · 

Feito em Brasília, aos 3 dias do mÇ~ de dezelJlPro de 
1990, em dois exemplares originais, nos idiomas português 
e espanhol, sendo ambos os _textos ig!J~lplente _autênticos. 
-Pelo Governo da R_epública Federativa elo Bra_sil: - Carli
Iho, pela Faculdade Latino-Americamr de CiênciaS ·sociais 
-FLACSO. 

(A Comissão di Relações Exteriores e /)efesa Na,
ctonal) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•9, DE 1992 . ' 

(N• 35/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Emenda ao artigo 56 da Conven~ 
çã.o sobre Aviação Civil Internacional,_ concluído em 

~ Montreal, em 6 de outubro de 1989. 

()'congresso Nacio~~l decreta: . _ , , _ 
Àh. 19 Fica aprovado-o texto da.Emenda .ao art. 56 

da' Co~ven'ção sobre Aviáção Civil Internacional, co~ncl~Úio 
e.m Montreal, em 6 dé OUtubto de 1989, -

Art. 29 Este Deqe,t<;> Legislativo .en\ra em vig~r na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 37, DE 1991 

Exçelentíssímos Seqhpres Membros ~q Congressq ~~~i~
nal, 

Em conformidade çom o disposto· O~ art. 49,inciso I, 
da Co:rlstituição Federal, tenho a honra de_ submeter~ eleya4~ 
consideração de Vossa I;:xcelência~ acompanhado de Expo
sição de_ Motivos do S~nbor Ministro' dé Estado, interino, 
das Relações Exteriores; o texto do Protocolo relativo a uma 
Emenda ao ax:tigo 56 da Convenção. S:O:bre a Aviação- Cfvil 
Internacional, concluído em Montreal e~ 6 de outubro de 
1989. 

Brasflia, 22 de janei1o de 1991. .....:. F: CoUor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DRC/DAI/465/PAIN OA
CI LOO, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990D0 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO INTERINO, DAS 

RELAÇÚES EXTERIORES. . . . ··"-_ .- . 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fe-rnando Collor, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exce

lência que a XXVII Assembléia Geral da Organização de, 
Aviação Civil Internacional (OACI) aprovou um Protocolo 
da Emenda ao artigo 56 da Convenção sobre A viaç_ão Civil 
Internacional, firmada em Chicagó, ein 7 de -deZembro de 
1944. . 

_ 2. O mencionado documento tem. porobjetivo aumen
tá!, de' 15 'pafâ 19, o número de membros· da ComiS~tâO ·de 
Navegaçãh' Áéiea; órgão técnicd ligado (:lQ ~on.selbo da Oi-ga-
ni~açãO. - ' · · -, - -
· ' ' 3. Mem.bro pernlarie'n'tt~- àà ComissãO; O B'rá.sil mostrou
Se favorável ao aumento dO núii).ero de membros, por entender 
que, obtida desta forma uma melhor distribuição ·geográfiCa, 
maíore5 OPQrtl.iríídades seiià:rh: abertas à participação dOs paí
se~ e~ d~sepv«?lYi.ine:nto,_ taP,t~ il~ ptóp'ria' Co~is'São de Nave
gação Aérea, q1,1anto nas subcomissões dedicadas ao estudo 
de temas específicos. · · ' · · · · 

. ; , 4: , .l;f!l_A":iSO, q~e me- dirigiu~ o Serth.or Mjni~tro da AerO
náutica fl\a,nif~~top-s_e, favorável à ãdOção ·do Protocolo ct.e 
Emenda em pauta. - - · · ' 
, . 5 .. Nessas. c;ondições._ ~ubm~to à elev3.d3. consideração 
de Vo_ssa Excelência o anexo projeto de'Meil.Sag-em 8.ó Con

_gressO NaciOnal, para o encáminhamento.dQ te,nO do re.f~ri4o 
_ Pt:.Q._tQ_cP}q ?~ En;t~n,da à a~reci:a~c! c)o_foder,I,.e~sla!~V_Q. . 

Aproveito a oportunidade·pará 'réflóVa'r'a Vossa Exée
lência, S_enhor Presidente, a garantia_ do meu mais profUndO 
~espeit'?. - ~.ar~os Castrioto Azambuja. ' · · ' 

ProtocOlo' 
Relativo a uma Emenda · 
Ao Artigo 56 
da Convenção sobre 
a Aviação Civil Internacional. 
A Assembléia da Organização de Aviação Civil Intérná-

clonai 
."fendo-se, reunido em se.u. vigésimo, ~~timo p-eríodo de 

s~ssões, -e-m Moritreal, em seis de outubro de 1989, 
Tendo tomado ncita do desejo geral dos Estados-Con

tratantes de a.ll,meqtar o número. çle membros da Comissão 
de Navegação Aérea, 

Tendo considerado conveniente elevar, de quinze para 
dezenove o número de membros daquele órgão, e 

·Tendo considerado ~ecessário _emendar, para esse fim, 
a Convenção sobre Aviação Civil Internacional, feita em Chí
cagd, a:- sete de dezembro de 1944, 

1. Apro·vou, de conformidade com o disposto no Artigo 
94, a) da referida Cõnvençãô,'a seguinte proposta de Emenda 
à Convenção: 

"No Artigo 56 da Conve:nção, substitulr _a expressão 
'~quinze membros" peta expressão- '~dezenove membroS". 
- -- 2. Fixou, de acordo com o. _d~sposto no artigo . 94., a) 
da mencionada Convenção, em cento ·e oito ·o número· .dos 
Estados Contratantes cuja ratificaÇão é necessáríà para a en~ 

-trada em vigor da citada proposta de Emenda. · · 
3. Deçidiu, que o Secretário-Geral da Organização -de 

A viação Civil Intem_aci_9pal recjigi~;á um Protocolo nos idíomas 
espanhol, francês', ·inglês e -~sso-, cáda u~- d'(;S Quaifo 1g~ai

-- t:nel_!~~ ~u__!~ntico~ o qual conterá a proposta de Emendã men
cionada acima, àssim coilio ãS" disP-OSiÇõeS ·a segufr1IidiC3das: 

a) O presente Protocolo .será ~ssinado. _pelo Presiaente 
da Assembléia e seu Secretário-Geral; 

b) o Protocolo ficará aberto á r~t!fic-~Çãq por qualquer 
Estado que tenha ratificado a Conve_n_ção sobre Aviaçãc> Civil 
Internacional, ou, a ela tenha ade_ri_do; 

c) Os instrumentos de ratificação serão depositados junto 
-à Organização de Aviação Civil Internacional; - " 

d_) _ O presente Protocolo entrará em vigor, com reSPeito 
aos Estados que·o ,ratificarem, na data em que for dePoSitado º centésimo_ O__!!~V~ ~instrumento_ '!e ~atificação; . __ ,·, • ' 
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e) O Sec~~tá{i0-::'Gei-arcOffiunicará iniediàtatnehte a ~odos 
os Estados Contratantes a data de depósit<? d~ 'c3.d~ ,u~ P.o& 
instrumentos de ratific3.çâ0 do presente ProtocolÓ; 

f) O Secretário-Geral nQtificar~ imediatamente a todos 
os Estados partes na mencionada Convenção a data de entrada 
em vigor do presente Protocolo; 

g) O presente Protoéolo entrará- erii vi&or~ Cóm reSpeito 
a ~da Estado Contr3.tant~ que 'i> ,r~ ti ficar depOiS ii-~ ';dai~ l)leJ;l

cionada, a P~t:tir. ~o momc;;~to e~ :que Qepo~it~r. ~eu i,n~tn,l
mento de ratificação junto à .Organização de- A.\'.f~lç~o-·CiVI1 
InternacionaL _ ' · · · · · 

Em conse(Jbência, de acordo com a menciõri3.cia decisão 
da Assembléia;d pteserite Prótocolo foi rdiigido pelO secretá
rio-Geral da Orqanização. _ .· · · ' : · : · 

Em testem"unho do que, o Presidente e o Secretário-G_er~l 
~o mencionado. Vigésimo sétirDO período de sessões da AsSem
bléia da Organ~:;;ação de A '0,ação Civil Internacional, deVida
mente autorizados pela Assembléia, assinairi O preSe ri te Pfoio~ 
colo.. · __ _ - - - · - ~' ·~ . ' ' - ' . -. ' . 

Feito em Montreal, no dia. seis de outub~o de IÍril p.p:v~
centos e oitenta e nove, em um único exemplar redigido nos 
idiomas espanhol, francês, inglês e russo, sendo cada u-m -dos 
textos igualmente autêntico. O presente Protocolo fiCar_á depo
sitado nos arquivos da Organização de Aviação Civil Interna
cional e o Secretário-Geral da Organização tranSMitira CópiaS 
certificados do mesmo a todos os Estados partes na Convenção 
de Aviação Civil Internacional, feita em Chicago, no dia sete 
de setembro de 1944. 

(À Coniissao de Relaç6es Exteriores e De'fesa Na-
cional.) ' ' · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 10, DE 1992 

(N' 61191, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção o~ 141 da Organi
, zaçáo Internacional do Trabalho - OIT, relativa às 
organizações de trabalhadores rurais e s_ua função no 
desenvolvimento econômJco e social, adotada em Gene

, bra, em 1975, durante a 6&' Sessão da Conferência Inter
nacional do Trabalho. 

. O Congresso Nacional decreta: 
· Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção ·n9 141 da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT, relativa às 
organizações de trabalhadores rurais e sua função no desenvol
vimento económico e social, adotada em .Genebra, em 1975, 
durante a 60' Sessão da Conferência Internacional do Tra
balhoc. 

· . Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultarem revisão 
da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 

. Federal, acarretem encargos Ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

, Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de. Sua publicação. 

MENSAGEM N• 191, DE 1988 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional 

~m conformidade com o -disposto no Artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a_honra de submeter à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-

posição de Motivos do Senhor MhliStro de Estado das Rela
ções Extetiores, o·texto da ConvenÇão n~ 141 da OrganiZação 
Inrernációnal do Trabalho (OIT), ie1ativa às organizações· de_ 
traballiadores rur~iS e sua função no desenvolvimento econõ.: 
mico e Social, adotada em Genebra em 1975_, durante a 60~ 
sessão da ConferênCia Internaciorial do Trabaiho. 

)~!3Sí1ia, 12 de maio de 1988-. _:_·José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DlE/DAI/SCR/116 PEMU 
. ,OIT LOO, DE 2 DE MAIO DE 1988 DO SENHOR-1\.1!~ 

.NISTRO DE ESTADO DAS.RELAÇÕES EXTERIO-
RES- . 

. À Su3 'EXcelência' o Senhor 
Doutor José Sarriey- ' 
Presidente da RePúOlica 
·- --TS~nhor p;esi~~~~~. . _ ; 

Tenho a honra de submeter à alta apreci3.ção de Vossa 
Excelência, acompanhado de projeto de Mensagem ao Con
gtésso; o texto da Convenção n9 141, da Organização Interna
cional do Trabalho (OIT), relativa a organizaçõeS·detrabalh_a
dores rurais e sua função no desenvolvimento econômico e 
social. · -

2. A Convenção n9-141 ~fOi ~dotada na 61Y' Reunião da 
ÜJ_I_l_ferência Interiuiciorial do Tráb3lho, que se realizou em 
Géiieb:nfein 1975.,0_r~ferido texto,foi examímido tanto pela 
Comissão Triparti te institriídá pélo-Senhor MiniStro de Estado 
do Trabalho através ~da Portaria n9 3.126, de 18 de abril de 
1988, quanto pela Comissão de Dire-ito dO -Traballio. Nesse 
órgão recebeu parecer que, em linhas gerais, é favorável à 
sua rati~cação, ell'\bora mereçam régiStto prová'veis 'dificul
dades para a con:cretizáção desse atQ 'p'elo Legislativo ou, ain
da, pá.ra' a eventuat' iri)jJlementac;ão,'deSse disposiÚv~ ~e&al. .. 

- -3. Ao ratificar a referida COO.venç36, cada País-Membro 
se Comptomete a ·reconhecer o direito de os trabalhadores 
rurais constituírem organizações <;le sua livre escolha, bem 
como o de se filiare~ a essas associações, as quais deverão 
ser independentes e estabelecidas sobre uma base voluntária. 
A política nacion-aldeverá favorecer as organizaçõeS-de trapa
lhadores rurais como meio eficaz de assegurar que eles partici
pem do de"senvolviinento económiCo e social e se beneficiem 
de suas vantagens sem discriminações·. 

4. No que concerne à liberdade Sindical, cabe ressaltar 
que a Convenção n'<~ 141 retoma os princípiOs da Convenção 
no:> 87 (em exame l)O Congresso N~cional), que- contempla 
o·prinCfpio da plu~ri<:~.ade sind!cal. Es~e princípio, cohforme 
é do conhecimento-de Vossa Excelência, não foi acolhido 
nem na Constituição em vigor nem no atual projeto de Consti
tuição, textos que consagram o preceito da unidade' sindical. 
Tal circunstância, caso mantida, parece· indicar que a_Çonv,eri
ção n9 141 não poderá' vir a ser ratificada. 

--5. Não obstante, o Artigo 19 da Constituição da OIT 
estabelece que as convenções adotadas pela Conferl!:ilCia Inter
n3;ciorial do Trabalho sejarri submetidas às autoridades compe
tentes no prazo de dezoito meses a_ contar do término da 
Sessãq da Conferência. · -
_ 6. Nessas condições, venho soliçitar a Vossa Excelência 

que, se assim houver por bem, se digne mandar ao exame 
do Congresso Nacional o anexo texto da ConvenÇão n9 141, 
da OIT, sobre as or,g~mizações de trabalhadores e sua função 
no desenvolvimento económico e social. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência; Senhor Presidente, os protestos do meu profundo res
peito - Paulo Tarso Flexa de Lima. 
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CONFERêNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 
Conv~nção 141 -

1 
-, .. -

CONVENÇÃO SOBRE AS ORGANIZAÇÓES úE-TRA
.·. BALHADORES RURAIS E SUA FUNÇÁ0 NO DE
. , SENVOLVIMI3NT0-13CONÓMICÕ 13 SOCIAL. . 

A Conferência Geral da Organização, Intemaci~nàt ,do 
Trabalho: convocada em Oenebra pelo Conselho de AdminisM 
tração da Repartição Internacional do Trabal~o, e reunida 
naquela cidade em 4 de junho de 1975, __ ~ sua se~agésima 
reunião; · . ;.,. , ... 

Reconhecendo que, tendo em conta J a import4nc.i~ do~
trabalhadores rura_is no _rpundo, urge associáMlos1àsl tarc:fas 
do des_envolv~mento econô.roi.co e _social_ ~e.~S!r _pretende. me;lbl)i" 
rar suas condições de vida de forma duradoura e eficaz; 

Consid_era_ndo que em muitos países do mundo, e muito 
especialmente nos países em via de desenvolvimento, a _terra 
é utilizada de forma in~ficiente, a mão:de-obra permanece 
em grande parte subempregada e que estas circunstâncias exi
gem que os trabalhadores rurais desenvolvam -organizações 
livres e viáveis;·capazes.de p'roteger e dd"ender os irltúesses 
de seus afiliados e de garantir sua contribuição efetiva ao 
desenvolvimento económico e social; ... 

Considerando que a existência de_ tc:tls' organizàÇóes 'pode 
e deve contribuir para ateriua:r a persistente escãsse.z de pi-cdU
tos alimentícios eni di_vers·as partes do mundo; . _. _ 

Reconhecendo que a reforma agráría" é, -em muitOs países 
em vias de desenvolvimento, um fator eSseD.cial para a nielho-' 
ria das condições de tr'abalhÓ e de vida dos tr.ab~aib.ádÕÍés· 
rurais e que, por conseguinte, as organizações destes_ trab~lha
dpres c:;leve;riam cooperar e participar ativamente nesta re-
forma· . ·.· ·_· 

Recordando os termos das convenÇõeS e .. d~ -reCome~
dações int~rna:cionais de trabalho existentes (em particular 
a Convenção sobre o direito de associação (agricultura), de 
1921; a Convenção sobre a liberdade ,si-qdical e ~ proteção 
ao direito de sindicalização, de 1948, ·e a'Convenção sobre 
o direito de sindicalizaçá_o e de negociação coletiva, de 1949) 
que reafirmam o direito de todos os trabaníadores, aí incl~ídos 
os trabalhadores rurais, de constituir Qrganizações livres e 
independentes, assim cómo ·as diSposições-· de muitas Conven
ções e· recomendações internacionais do. trabal~o aplicáveis 
aos trabalhadores rurais, nos quais pede-se em especial que 
as organizações de trabalhadores participem em Sua aplicação; 

Considerando que as Nações Upiqas e os organismos 
especializados, em especial a Organiz:ição Internacional do 
Trabalho e a Organização das Nações·. Unidas para a Agri
cultura e a Alimentação •. interessam-se ,fodos pela reformá 
agrária e pelo desenvolvimento rural; 

Tendo em conta que as. normas que ~'eguem foram prepa
radas em colaboração com a Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e a Alimentação e que. a fim de evitar 
duplicação, deverá prosseguir a colaboração com estã. Organi
zação e com as Nações Unidas para promover e assegurar 
a aplicação de tais normas; 

Tendo decidido adotar diversas proposições relativas às 
organizações de trabalhadores rurais e sua função no desenvol
vimento económico e social, questão que constitui .o quarto 
ponto da ordem do dia da presente reunião; e 

Tendo decidido que tais proposições revistam-se da forma 
de uma convenção internacional; 

Adota, com data de vinte e três de junho de mil nove
centos e setenta e cinco, a presente convenção, que poderá 

ser, citada como a· Convenção sobre as organízações de traba
lhàd~ies ·rura~s~ ·de 1975: . 

ARTIGO.! 

·' ·A·presente Convenção·apli'ca-se a todas as categorias 
de organizações de trabalhadores rurais, aí incluídas as organi
zações ·que não se limitam a estes trabalhadores, mas que 
os representam. 

ARTIG02 

_ '. , ~-~ ~~rá. ~ie"ito.da pr~;ent~ éonven"çãO,'<! ~Xpressão "tr~
bal}!ad:Ores. ruraís•• abrange todas as. pessoas dedicadas, nas 
r~giões nir3.is; 8. tárefaS agríColas ou artesanaí~ ou a ocupações 
similares ou conexas, tanto se se trata de asSalariados como, 
ressalvadas .as dispoSições do § 2" deS1e artigo, de pesSoas 
que trabalhem por conta própria, como "arrendatários, parcei-
ros e pequenos proprietáriQS. . . . . . 
. 2 ... A_ presente Convenção.aplica-se.apenas àqueles ar
.t:ePçla~á.rip~~ J,á.:çceiros ou pequenos proprietários cuja prin
çipal font~ ~4e ~~nda seja a a~cultura ·e .que trabalhem a 
terra. por conta própria ou e:s:clusivãmenú:'.~oiXJ. a ajuda_de 

·seus familiare~. Ptl recorrendo.e,v~ntualm~nt~ a. traball~ad~r~·~ 
suplentes e que: 

a) não .empreguem mão-de.:obra permanente; ou 
. _ .IV. 11â9 ~mpreguem mão-de-obra numerosa, com caráter 

estaclonário; 'OU 

c) não cultivem suas terras por meio de parceiros ou 
arrendatários. 

ARTIG03 

-· ~1~ · 'iodas .as .categorias d~ trabalhadores rurais, quer se 
trate de assal~r.iad.os ou de pessoas que trabalhem por conta 
própria, têm difeito de consUCI,lir, .sem prévia autorfz~Ção, 
as organizações que estimem.conyenientes, assim como_o di
reltó ·de a daS se 3filiarem, com a única condição de obseryaf 
os estatutos.d.as.mesmas. 

2. Os princípios da liberdade sindical deverão ser plena
me·nte respeitados; as organizações de trabalhadores r.urais 
deverãO tú urii caráter independente e voluntário e peima
necer livres de toda ingerênCia, coerção ou repressão. 

3 • ., A ag_ui_s~ção da personalidade jurídica pelas organi
zaÇõ.es-de t:~:"3balh,adores.rurais não estará_ sujeita a condições 
cuja natureza limite a 3.plicação~~âas disposições dos §§ lo 
e 29 do presente artigo. 

4. Ao exercer os direitos que se lhes reconh.ec~tp.no 
presente artigo, os trabalhadores rurais ·e suas respectivas orga
nizações devem, bem como as demais pessoas ou coletivídades 
organizadas, respeitar a legalidade. 

5.- A legislaÇão nacional não desconsiderará nem será 
aplicada de forma a desconsi.derar as garantias previstas no 
presente artigo. 

ARTIG04 

Um dosobjetivos da política nacional de desenvolvi.rrie'nto 
rural deverá facilitar o estabelecim.ento e a expansão, com 
caráter voluntário, de organizaçóes de t.r.abalhadores :r;urais 
f~rtes e independentes, como meio eficaz de assegurar a parti
cipação destes irabaihadofes, sem discriminação coriJoi-ine 
previsto na Convenção sobre discriminação (emprego e:o1c~Pa
ção), de 1958; DO "deSenvolvimento ·económico e social 'e .. rios 
benefícios que dele derivem. · 

ARTIGOS 

1. Para pé~ítir que as organizações de trabalhadores 
rurais desempenhem um papel no desenvolvimento e"conô-
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mico e social, todo Estado-Membro que ratifique esta Conven
ção deverá adotar e pôr em prática uma polític3: de prqil_loção. 
destas organizações, sobretudq _CO:tljlyistas a·etiminar os obstá
culos que se opõem à sua criação• e desenvolvimento -e ao 
desempenho de suas ativi4ades legítimas? assim como aquelas 
discriminaçõeS de natui-eza legislativá e administrativa de que 
as organizações 'de trabalhadores rurais e seus afiliados possam 
ser objeto. 

2. Todo Estado-Membro.·que'ratifique esta ·convenção 
deverá garant,ir que a legislaçãq_nacional, _dadas as_ circuns
tâncias especfaiS, dei setoi rui::ll~ rião ·obSi~ii-á p ~·~~tabe,lecJ-, 
menta e o desenvolvimento das organizações de trabalhadpr~s. 

•. ! '- -· • - - 'r-> I ' 

rurais. 

ARTIG06 ·';-
Deverão se'r'ádotadas medidas para prõmõVér- á ·rt:i:aiot 

compreensão possível da necessidade de se estimular o desen
volvimento de_Orianizaçõ~s·de trabalha<}ores rur3is_e da çon
tribuição que estaS Podem aportar para nlelhorar as opOrtu
nidades de emprego e as condiç6~_ g~rais de; jrabalhO e· dé 
vida nas regiões rUfáiS,- béni COmo_ para iD.crementar a r~nda 
nacional e obter.Wmi inelhOr diStribuÍção ·da mesnia. " ' · · 

'' . 
AR:riGO 7 ,-,i T, lI' I 

As ratificações formaiS Qã presetite- Cón\t~riÇâó--Serlib -cO
municadas, para seu registro, ao Diretor-Ge-fal da Repartição 
Internacional do Tiabalho. 

ARTIGO 8 

1. Esta ConVeiiÇão ob~igar~ uni_c~~~n~e ~queles IPeln~ 
bros da.Organizaçãó Interrl3cional do Trabalho cujas r(,ltifica
ções tenh3.in sido registradas pelo Diretor-Gc!raJ.. . _ ~ 

2. Entrará.e"m Vigor doze mesesdepois·da'data em que 
as ratificações der doiS doS Membros tenham sido regisirildâs 
pelo Diretór-Geral. - " ~ -- ' ' 

3. A partir desse momento, esta Cánvertção entrará eiri 
vigor. para cada Membro, doze meses após a data em q~e 
tenha sido realizada sua ratificação. 

ARTIQ0_9 

1. Todo Membro que tenha ratificado esta COnvdnção 
poderá denunciá~ la ao expirar ·um períddo de dez anos, a 
partir da data em que tenha entrado em vigor, mediante uma 
ata comunicada, para seu registro, ao Díretor·Geral da Orga
nização Internacional do Trabalho-. _A denúl'!cia nã?- SU:rtirá 
efeito até um ano após a d3.ta em que tenha Sido registrada. 

. 2. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção 
e que, num prazo de um ano após a expiração- do mencionado 
período de dez anos, não faça uso do direito ·cte _9enúncia 
previsto neste artigo ficará obrigado durante um novo período 
de dez anos, podendo, futuramente, denunciar esta Conven
ção ao expirar período de dez anos, nas condições pr_evista!i 
neste _artigo. 

ARTIGO 10 

1. O Diretor-=Geral da Repartição Internacion31 dO. Tra
balho. notificará todos os Méinbros da Organizaçáo Interna
cional d.o Trabalho do registro de quantas ratificações, declarã.
çõ~s. e denúncias lhe comuniquem os Membros--da Organi
zação. 

2. Ao notificar os Meníbros-da Organização do régistro_ 
da segunda ratificação que lhe tenha-sidO Comunicada, o Dire
tor-Geral informará aos Membros da Org;mização sobre a 
data ~m que entrará em vigor a presente Con_vençao. 

ARTIGO 11 

O Diretor-Geral da RepartiçãO Internacional do Traba
lho apresentará ao .St?cretário-Gez:al das Nações Un~das, para, 
efeito de registro e em conformidad~ com o aJ;tigo 102 da 
Carta. dª's,Naç6es .lJ_nidas, um~ !nfÇ>rmação completa _sobre 
todas ru.- iatifica(_(Ões, declarações e atas de denúncia que te
nh"airi Sido registradas de acordo ·coin' os artigos precedentes. . _, .. . . 

ARTIGO.U 

• ·-Sempre que 'jb.Igã.r necessário, o Conselho de Adminis-
tração da Secretaria Internacional do Trab~lp.o apresentará 
à 'Conferência umà. -rhemória· sobre a aplicação da: pre-sente 
COhvéD.ção, e considerará a convert~ênci~_ de i~c_lui_r n~ gr<!ém 
do dia da Conferência a -questão de sua revisãO total ou parciaL 

.ARTIGO' I:>' 

1. Caso a CrJnferência adote uma nova Convenção que 
implique a revisãd total ou parcial da presente, e a menos 
que a nova Convenção contenha disiJ<?sições em contrário: 

-. ,a) a .ratificação, por um Membro; da nova Convenção 
revisora•implicará,_ ipso jure, a den~_nci~ imedi~ta.desta Con
venção, não obstante as disposiçõeS contidas no artigo 9, desde 
que a nova Cc;nlvenção revisõra tenha entrado em vigor; 

.__ _ ~) a partir da p:at,a em que e!'tre_e!ll vigor a noya Çonven
ção revisora, a presente Convenç~o ce-ssará de estar aberta 
à ratificação por parte dos Membn;>s. 

2. - Esta Conve,11ção continuará ~m vigor em qualquer
liiP6tese, "ein sua fC:rP,.a e conteúdo ,atuais, para os Membr()S 
'lue_ tenl;t~m ratific;~do,e não ratifi9Ue~ a Convençã9 rev~or_a. 

ARTIG014 . . 
As versões iDgJ.eSa e francesa dó texto desta cOnv.e!lç'~O: 

são igualmente autênticas. 

(A Comissão de Relações ExterioreS e Defesa_Na
cional.) 

. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
• . N•ll, DE 1992" . . 

· (N• ll0(9'1; !'a Câmara 'dos .Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo Substitutivo do Artigo 
VI do Acordo Cultural de_ 23 de setembro_ de 1964, 
celebrado entre. o Governo da República Federativa do 
Bras O e o Governo da República do Senegal, ~'!11. Brasília, 
em 14 de fevereiro de 1984. 

O Congresso ~~~C:-~~nal ~ecreta:- . , 
Art. _19 Fica aprovado o texto do Protocolo Substitutivo 

do Artigo VI do ACordo Cultural de 23 de setembro de 1964, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Senegal, em Brasília, em 14 
de fevereiro de 1984. 

~ Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do presente Protocolo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Con$_tituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N; l22, DE 1991 

(Do-Poder Executivo) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal. 
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Em conformidade com o disposto no artigo 49, incisO: 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à eleva~ 
da consideração de Vossa EXcelência, acQ:rppanhado de Expo~ 
sição de Motivos do Senhor Ministro de ·estados das Relações 
EXteriores, o texto do Protócolo SubstitutiVo do Artigo VI 
do Acordo Cultur@l çle 2~ de s_etembro_ d~ 1964, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go~ 
vemo da República do Senegal, em Brasília, em 14 de feve~ 
reiro de 1984. _ __ 

Brasília, 1' de abril de 1991..- F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAI/D'AI/0-
CINT/DAFTR/DAF-l/118/FAIN LÔOB18 DE 20 DE 
MARÇO DE 1991, D'O ·sENHOR MINISTRO DE ESC 
TADO DAS RELAÇÓES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da República. 

. ' . 

Senhor Presidente._ , : _ ~- .- _ _ _ _ 
Tenho a h9nra de SJ.Ibme_ter _à elev;tÇ~ consi~t?I",ação de 

Vossa Excelência o anexo texto do Pr.ot9.colo SuP~titutiv~ 
do Artigo VI do Acordo Cultural de 23 df::.setembro,de 1964 
entre o Go.vemo _da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Senegal. 

2. Q texto do Pr:otpçolo em apre_ç9 ~~bstituí a redaçáo. 
do _Artigo VI do mencionado Acordo CUltural, de modo a 
contemplar um programa de intercâmbfo ~studantil pelo qual 
um número determinado d_e _ estudantes de uma das Partes 
Contratantes poderá lrig"ressar, sem vestibular, no primeiro 
ano (ou no primeiro senieStre) dos cursos dos estabelecimentos 
de ensino superior da outra Parte Contra,tiinte. O Protocolo 
estipula as condições para a seleção e transferência dos candi
datos, bem como para o reconhecimento_ de _diplomas e certifi
cados de estudos, com Vistas a admissão- nos mencionados 
estabelecimentos de ensinO superior. O Protocolo prevê, ain
da, a eventual extensão do programa de intercâmbio estudantil 
ao nível de especialização. __ 

3 .. Permito-me encar~cer a Vos10a PiÇcelência _a c_órive:. 
niência de o Governo brasHeiro ratificar o presente Protocolo, 
para o que será necessária a autorização prévia do Congresso 
Nacional, conforme os tenitos do artigo 49·, inciso I, da Consti-
tuição Federal. _ -

4. Nessas condições, submeto à:_el~Y.1lda Con::;ideração 
de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem Presi
dencial ao Congresso NaCional, acompanhado do texto do 
Protocolo Substitutivo do Artigo VI_ do Acordo Cultural de 
23 . .de setembro de 1964, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o GovernO da República do Se
negal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 
respeito. 

PROTOCOLO SUBSTITUTIVO DO ARTIGO 
VI DO ACORDO CULTURAL DE 

23 DE SETEMBRO DE 1964.ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA 
DOSENEGAL . 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República do Senegal 

Resolycm celebrar um Prot_qcqlo ao_A~ordP.Cultural de 
23 de setembro c;le 1964, nos seg_uintes-term~~:-- -- -

ARTIGO I 

O Artigo 6 do AcordÓ~ c~:t~~ai~ firm~d~ entre a Repú
b_lica Federatiya do Brasil e a República do Senegal. em 23 
de setembto de 1964, piSSa ·â· ter-a-seguinte 'reaaÇãO: 

1. Cada Parte Contratante dará conhecimento anual
:rnente, e por via diplomática, no âmbito de um programa 
de intercâmbio es~udantil, do número de estudantes da outra 
Parte_qu.e P<=!derão, sem vestibular, iilgreSSar-~n'o primeiro ano 
(õU nO primefro semestre) dos cursos de seUs éstabeleciinentos 
de ensiilo Superior. Esse núnic::ú·O Será deteirn.ínàdo por are-as 
de estudo. 

2. -OS ·estudantes que se beneficiarãO- desse programa 
deverão ser escolhidos pela Comissão de se.leção nomeada 
pelo Ch_e~e_ da Missão· diplomáficã. âã.- Parte qüe oferece as 
Vagas disponfvdS de acordo com critérioS eStabelecidos de 
conformídádi cOftf ó disposto na legislação vigente 'em cada 
país. · · 

3 ... A transferência no eStal;lelecimento 9,e ensino supe
rior, após designação oficial d.o. c;andid_ato pela Missão diplo
mática, será suborainada à anuência, do i,n,sti$Ut9 .ou faculdade 
para o qual o estudante desej3 se_r_transfe.rid_o,.. 

4. Cada uma das Partes Contratan_tes recOnhecerá, para 
fins exclusivos de admissão nos respectivos estabelecimentos 
de ensino superior, os diplomas e certificados de estudos expe
didos aos nacionais da outra fat:te por seus _estabelecimentos 
de ensino competente na matéria. -

5. As duas Partes Contratantes acordam em estender, 
na -meâi~a de suas possibilidades, o programa de intercâmbio 
estudantil ao nível de especialização. Os candidatos de cad,a 
~ma das Partes s6 poderão ter ingresso a tais níveis de especia"
hzação quando cumpridas os pré-requisitos previstos pela le
gislação em vigor em cada pafs. 

ARTIG02 

-· -Cada Parte Coiltràtante notific3rá ã outra o cumprime~to 
das formalidades constitucionais· necessárias para -a aproVf].ção 
do presente PrótoCólo, que entrará em vigor na data da últinia 
notificação e integrará o Acordo Cultural de 23 de setetnbro 
de 1964. · 

Feito em ·:a:rilsfiia, aos 14 dias do mês de fevereirp çle 
19~, em d_o~s ~X~lJlplares originais em português e franCês,· 
ambos fazendo igualmente fé. -RamirO Saraiva Guer-reiro, 
pelo Governo da República Federativa do Brasil - Mous
~~_ha ~lasse, ~lo Governo da República do Senegal. 

(A Comissão de Rel~çõe~- Exteriores e Deje~a Na
cional.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O~ expe
diente lido vai à publicação. (Pausa.) 

Do EXpediente lido, constam os Projetes de Decreto, Le
gislativo n,.s 8 a 11, de 1992, qUe por tratarem de matérias 
referentes a Ates Internacionais, em obediência ao art: ?76, 
c, do Regimento Interno, terão, perante a Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco·dias 
para recebimento de emenda:;, após o que a referida Comissão 
terá quinze dias, prorrogáveis por igual período, para opinar 
sobre as matérias. Findo ess~ prazo, sem parecer. as propo
sições entrarão .em Ordem do Dia noS termos do art. 172. 
II, c, do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - So_bre a 
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr. 19 Secre-
~rio. ' 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N• 8, DE 1992 

Altera a redação dos arts. 222 e 223 da Lei n~ 
5.86_9, de 11 de janeiro de.-1973 (Código de Processo 
Civil) e dá outras providências. 

o CoD.gres~o N~ciOiiaf-deC~Cút: _ _ _ . . _ . 
Art. 1" Os_ãrts-. 222 _e 223 ·rla Lei n~ 5.,869, d~_Jl d~ 

janeiro de 1973, passam a vigOrar com a _séguínte rediiça.O:. 

"Art. 222. É facultado ao autor reqo:erer q·ue 
a citação do.réu, domiciliado no Brasil, _s~j~_~eita pelo 
correio. 

Parágrafo único.- Para os fins do diSpostO no ca· 
put desse artigo, a petição inicial deverá ser protoco
lizada com tantas cópias quantos forem os réus." 

"Art. 223. Requerida a citaç3.o pelO Correio; O 
escrivão ou chefe da secretaria colocará, no prazo -de 
48 horas, cada cópia da petição iniCial, despachada 
pelo juiz dentro de sobreescrito própriO do_juízo ou 
Tribunal, bem como do cartório, indicando_ expressa-
mente que ViSa a intimar o destinatáriO~ · 

§ 1"? Se já não constar da cópia da petição iníciãl, 
o despacho do juiz consignará a advertêri.da a que se 
refere o art. 285, segunda parte-, se o litígio ve-rsar 
sobre dire~itoS disponíveis. - - -

§ 2"? A carta será registrada, com aviSo -da recep-
ção, a fim de ser junto aos autos. -

§ 3~> A citação considera-se feita na: data da en
trega da carta no endereço do destinatário, ou, se esta 
for omissa, 10 (dez) dias após a data da devolução 
do aviso da recepção ao remetente." 

Art. 2"? É facultado ao juiz, a requerimento do interes
sado, e com a adoção das cautelas aplicáveis, inclusive, as 
previstas no art. 225 da Lei n'~ 5.869, de 11- de j~~e~ro de 
1973 (Código de Processo CiVil), determinar que as íritimações 
diretas às partes sejam feitas Pelo Correio~ _·arcando o reque
rente com as despesas correspondentes. 

Art. 3"? Esta lei entrará em vigor na:-data de sua publi
cação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em "éontrário. 

Justificação 

O Código de Processo Civil (art. 222) faCulta; a critélio 
do autor, a utilização da citação pelo correio quando o réu 
for .. comerciante ou índustrial". A limitação quanto à profis
são_ do citando não mais se justifica em face não somente 
do elevado e louvável padrão de eficiência- atingido, hoje, 
pelos Correios e Telégrafos, mas também pela vantagem mani
festa da via postal, que substitui, com nienOt dispêndio de 
tempo, o trabalho processual e gastos financeiros. Por outro 
lado, essa forma de citação tem sido largamente utilizada, 
com êxito, na justiça trabalhista, e encontra-se disciplinada 
na Lei n'~ 6.830, de 22 de setembro de 1980, com relação 
aos processos das cobranças judiciais das dívidas ativas da 
Uniãq, estados e municípios. 

O presente projeto além de estender o âmbito de aplica
ção da citação pelo correio na Justiça comum, elimina a dificul-

dade maior para a sua utilização, ao dar D?':'a redação ao 
§" 39 do a~. 223, on<:Ie se lê: 

- "Art. f.~.· ........ L'"_"''A0 .................... ~--- .. ·~·;•. 
, , ~ • § 39 .,O,carteiro fará.a en_tr_ega da carta registrada,: 
ao destina,tá~io, exigindo-l1:te que assine o recjbQ. '.': 

Ora, a norma supracitada descaracteriza, de certa forma, 
a citação por carta porque como esclarece Cleto Fomaciari 
Júnior ("A citação pelo correio", artigo publicado na Revista 
de Informação Legislativa- julho a setembro de 1976 -pág. 
99), o "carteiro" 1-üi.o- tem os poderes que tem o ofi.cial de 
justi~ para adentÇar em um recinto; ainda_, e por outro lado, 
quando o,representante ou o réu se recusar a assinar o aviso 
d_e.recepção, cumpri ao carteiro devolver a carta pois_ diferen
temente do oficial de' justiça, nãÕ pode; certificar Com fé pública 
que çj Citarido se recUsou a recebê-la ... n. 

Por essa razão, propomos que o § 3"? do art. 223, passe 
a vigorar nos termos seguintes: - ---

"Art. 223. . ........ « ..... ~ .. ····-···············--··-~----· 
§ 39 A citação c_onsidera-se feita na data da en-

trega da carta no endereço do destinatário, ou se esta 
fõr omissa, ~O ·(dez) dias após a data da devolução 
do aviso da iecepção ao remetente." · 

Assegura-se,-ásS~. a efetivÚI~de-da citaçao ·postal, sem_ 
prejuízo para o citando, porquanto cabe ao Juiz examiriai' 
os elementos configuradores de sua validade, podendo até 
determinar que ela seja realizada através do oficial de justiça. 

Sala das Sessóes, 9 março de 1992. -Mauro Benevides. 

.·. . hE;GISLAÇÃQ CITADA . ·. . 
LEI N• 5 .. 869, DE 11 DE JANEIRO de 1973 . 

Institu~ 'o Código de Processo Civil. 

Art. 222. ~~c~t"aÇão pelo coirêio só é adniissível quando 
o réu for comerciante ou industrial, domiciliado no Brasil. 

Art. 223. Re-Querida a citação pelo correio, o escrivão 
ou chefe da secretaria porá a c&piâ da petição inicial, despa
chada pelo juiz, dentro de sobreescrito com timbre impresso 
do juiz ou tribunal, bem como do cartório, indicando expressa
mente que visa a in:timar o destinatário. -- - - -

§ 1 '? Se já n-ã9 constar da C~ pia da petição iniciat"; o 
despacho do juiz cOnsignará ;;t _ adVerténCia a· Q_ti~ -_sê refere 
o art. 285, segunda_ parte, se o litígio versar ~ot?i-e direitos 
disponíveis. 

_ § 29 A carta_ será registrada, com aviso da recepção, 
a fim de ser junto .aos autos. 

§ 39 O carteiro fará a entrega da carta registradá. ao 
destinatário, exigindo-lhe que assine _o recibo. 

Art. 224. Faz-se a citação por meio de oficial de justiça, 
não dispondo a lei ~e·outro modo. 

Art. 225. O niandado, que o oficial de justiça tiver de 
cumprir, deverá conter; 

I- os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos 
domicílios ou residências; -

II- o fim da citã.ção, com todas as especificações constan
tes da petição inici3.1, bem como a advertência a que se refere 
o art. 285, 'Segunda parte, se o litígio versar sobre direitos 
disponíveis; · 

III -a cominação, se houver; 
IV -o dia, hora e lugar do comparecimento. 

(A Comissão de Constituiçtio; Justiça e Cidadania 
- de cisO o terminativa.) 
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O SR.PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretárior - -
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 13, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Prezado Sr. Presidente~ 
Tendo em vista a publicação, no dia 6-3-92, no Jornal 

do Brasil, de matéria intitulada "Jatene admite epidemia de 
cólera no PaíSn ~ venho solicitar de Vossa Excelência~ nos 
termos do art. 50 da Constituição Federal, e do art. 216 do 
Regimento do Sena.do, seja o Exm~' Senhor Ministro de Estado 
da Saúde~ Dr. Adib Jatene, convocado para prestar aos Srs. 
Senadores, no plenário desta Casa~ as infonnaçôes necessárias 
sobre o assunto~ as quais já se tomam, eíri face da alarmante 
evolução do quadro nacional, imprescinôíveis. 

Sala das Sessões~ 9 de março de 1992. - Senador Man
sueto de Lavor. 
Jornal do Brasl1 

6 de março de 1992 

JATENE ADMITE EPIDEMJA DE 
CÓLERA NO PAÍS 

O Ministro da Saúde, Adib Jatene~ admitiu que há uma 
epidemia de cólera no País. Assegurou,·porém, que o governo 
tem o controle da doença. Jatene anunciou a liberação de 
Cr$2,7 bilhões para combater a cólera no Nordeste, onde 
já foram registrados 401 casos (265 eni~1ióve IJlUD:icípios de 
Pernambuco), com oito mortes. O coorde_nador __ do Programa 
de Combate à Aids, Eduardo Cortes, pediu demissão, insatis
feito com a não veiculação~ no carnaval, de campanha de 
prevenção da doença. Será subslitu(do por Lair Guerra, que· 
ocupou o cargo no governo Samey. "(Pág. 4) 

JATENE ADMJTE QUE HÁ UMA 
EPIDEMIA DE CÓLERA NO PAÍS 

• Brasüia- Ao admitif-que a cólera já pode ser classificada 
como uma epidemia, o Ministro da Saúde, Adib Jatene, ne
gou, no entanto, que o governo tenha perdido o controle 
da doença. Coni a intenção de manter o programa do combate 
à doença montado pelo ex-ministro Alceni Guerra~ o ministro 
revelou que estuda, junto com o Ministro da A_ção Social~ 
Ricardo Fiúza, a implantação de um grande programa Qe 
saneamento básico para previnir doenças causadas pela falta 
de esgotos sanitários e abastecimento de água. 

Segundo Jatene, a nova versão do Plano Nacional de 
Saneamento - Planasa, lançado nos idos do governo João 
Figueiredo, deverá ser uina das principais ações do Governo 
Federal para prevenir doenças como a cólera, que só no Nor
deste matou oito pessoas. "A diferença do novo programa 
é que ele deverá beneficiar populações que não têm condições 
de pagar as taxas que as pessoas beneficiadas pelo Planasa 
tinham", cbmentou J atefie. 

Em c_ontatos quase diários com as secretarias estaduais 
de Saúde~ o ministrá anuriciou a liberação de cerca de Cr$2,7 
bilhões para o Programa Nacional de Agentes Comunitários 
(Pnacs) nos estados afetado da região Nordeste, onde já foram 
registrados 401 casos. Adib Jatene informou ainda que, além 
dos recursos repassados através de convênios assinados na 
última reunião da Sudene, o Ministério também liberará em 

carâter emergencial cerca de Cr$900 milhões para Pemam
buco, Rio Grande do Norte, Par3l"ba e Maralmãor 

Elogiando o programa montado por Alceni Guerra, o 
Ministro d<,t Saúde acredit~ qqe_ apesar de já_ estar configurada 
epidemia a situação está sob controle. "Temos que fazer justi
ça a Alceni Guerra e não houve nenhum caso em que as 
regiões não estavam preparadas quando apareceu a cólera." 
O ministro fez questão de ressaltar, entretanto, que houve 
necessidade de alterar os procedimentos para registro de cóle-

. ra~ que só eram computados quando havia comprovação labo
ratórial da doença. 

-O presidente da Fundação Nacional de Saúde e coorde
nador da comissão de cólera do Ministério da Saúde

7 
Baldar 

Schubert? pediu demissão. Para seu cargo será nomeado o 
pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz~ João Carlos Pinto 
Dias. Apesar do apelo do Ministro Adib Jatene, Schubert 
preferiu afastar-se do cargo para descansar. "Ele deverá conti~ 
nuar colaborando com o ministério? mas me disse que preten
dia descansar'?, afirmou o ministro da Saúde._ 

RECIFE INTERDITA MERCADO 

Recife- Preocupado com a morte do feirante José Seve
rino da Silva, 47 anos, que foi o primêiro caso de cólera 
contraído em Recife? a Secretaria de Saúde de Pernambuco, 
interditou parcialmente, ontem um dos mais populares merca
dos públicos da capital. ~mo o feirante utilizava os banheiros 
do mercado, que tem um precário sistema de esgotos, as equi
pes da Vigilância Sanitária suspeitam que houve a contami
nação ambiental pelo vibrião colérico. A Secretaria Municipal 
de Saúde começa hoje a treinã:I.- b3ria(j_ueiros e feirari.tes para· 
prevenção da doença. Em Pernambuco os casos de cólera 
já são 26~. 

Com a notícia de existência do primeiro doente de cólera 
em Recife, na quarta.feira paSsada, aumentou a procura por 
atendimento nos três hospitais de referência da capital. Juntos? 
os três hospitais estão ateri.dendo em média 100 pacientes 
com vómitos e diarréia por dia. "O número de pacientes com 
diarréia que atendíamos era inexpressivo~ Se a-demanda conti
nuar aumentando nestas mesn;1as proporções? vamos ter que 
-colocar os doentes no corredorn, disse o díretor do Hospital 
Oswaldo Cruz, Carlos Roberto Viana Correia, que ConiâD.da 
o maior dos três hospitais. Com a procUra~ o OsWaldo CrUz 
transformou o pavilhão de Clínica Médica numa unidade espe
cífica para- o tratamento da cólera. Na capital existem~ por 
enquanto, apenas 60 leitos disponíveis para pacientes com 
a doença. 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco também iniciou 
· o monitoramento de pontos estratégicos na capital para aferir 

a contaminação ambiental. Todas as amostras recolhidas até 
ag6ra -..:....- TiiClusive nas praias e· no leito do Rio Capibaribe 
(que atravessa a cidade) - foram negatiVas. Não foram divul
gados ainda os resultados dos exames nas amostras recolhidas 
no mercado público de Água Fria (Zona Norte). que foi inter
ditado parcialmente pela Vigilância Sanitária. Os banheiros 
do mercado lançam seus objetos numa fossa que transborda 
para as ruas vizinhas e corre por entre as bancas de frutas.,. 
verduras e legumes vendidos diariamente a maís de. duas mil 
pessoas. 

A secretária de Saúde, Angela Valente, admite que, caso 
seja confirmada a contaminação ambientaL Recife reúne- todas 
as condiçõeS para abrigar uma endemia de cóle:ta. «Temos 
quatro grandes rios cortando a cidade~ pelo menos 66~ ~ais 
e mais de 500 favelas?', explica _ c•se não houver conscien-
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tização da população, a doença pode ficar permanentemente 
entre nós, reconhece Angela Valente. "Nas últimas 24 horas, 
Pernambuco registrou apenas três n-ovos casos de cólera, tota~ 
lizando os 265 que estão distribuídos por -nove municfpios. 
Recife tem apenas um caso confirmado ·da dO-ença•··: - - -

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O requeri
mento lido será Publicado e, posteriormente, incluído em Or
dem do Dia, nos termos do art. 255,_ ll, letra c, item 9 do 
Regimento Interno. 

Há oradores inScritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores: 

nentre as entidades públicas estaduais e federais, sedia
das em Sergipe, uma se destaca como das que mais contri
buiram para o progresso e o desenvolvimento económico, 
social e cultural do Estado, que, indiscutivelmente, é resul
.tante do trabalho e do esforço conjunto e hannônico de iodas 
as forças produtivas e de todas os segmentos da sociedade. 

o papel desempenhado pela instituição a que me refiro~ 
Sr. Presidente, torna-se da maior relevância porque atua na 
especialidade mais nóbre da atividade do Estado, dedica-se 
à formação 'superior de sua mocidade, à formação de pessoal 
técnico e especializado indispensável ao desenvolvimento do 
Estado. 

Refiro-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à Univer
sidade Federal de Sergipe, que comemora os seus 25 anos 
de fundação com um extenso programa de eventos culturais 
e festivos visando rememorar e divulgar os seus gloriosos feitos 
e as diversas etapas de lutas e conquistas que resultaram em 
sua fundação em 28 de fevereiro de 1967 ~ através do Decre
to-Lei n'!' 269, aSsinado pelo saudoso Presidente Casteno Bran
co;- em cujo período de governo, tive a honra e o privilégio 
de governar Sergipe, baixar os decretos e sancionar as leis 
estaduais que tOrnaram possível a instalação dessa Univer-
sidade, em 15 de maio de 1968. -- -

A Universidade Federal de Sergipe procede, original
mente, de algumas escolas superiores existentes no Estado 
desde a década de 1940, como as Escolas de Química e de 
Ciências Económicas. Em 1951, foi-críada ·a Faculdade Cató
lica de Filosofia, em seguida, a Faculdade de Direito e~ em 
1954, foi criada a Escola de Serviço Social~ cinculada à Congre
gação das Irmãs de Jesus Crucificado. Com a criaçâo7 em 
1961, da Faculdade de Medicina, co-mpletava-se o número 
~o de faculdades para a criação da Universidade. 

Pe 1%1 a 1967 desenvolveu-se um longo progresso de 
negociações e entendimentos para sua constituição. 

Mas foi graças à receptividade do então Ministro da Edu
cação, Raymundo Moniz de Aragão, que se consolidaram 
as aspirações da comunidade sergipana para a criação de sua 
UniverSidade. Ele determinou a formulação técnica do projeto 
elevou, em tempo hábil, a respectiva Mensagem ao Presidente 
C3stello Branco que, nwn dos últimos atos do seu Governo, 
assinou o Decreto-Lei n0?269, instituindo a Universidade Fede
ral de Sergipe, hoje com 6.252 alunos regularmente matricu
lados, 806 servidores técnicos e administr3.tivos, 464 profes
sores que atuam em seus 34 cursos, por onde já passaram 
várias turmas de formandos, atualmente engajados no mer
cado de trabalho do Estado e do País, e ocupando postos 
importantes na administração pUblica e na atividade- empre
sarial. 

Quero ressaltar, também, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, o trabalho pioneiro desenvolvido por Dom Luciano Ca
bral Duarte, atualmente nosso Arcebispo, no processo de 
cri3.Ção da Universidade. 

Dom Luciano~ foi, reconhecidamente, a grande liderança 
intelectual 51ue se levantou no Estado em prol da criação 
da nossa universidade, que o tem no rol dos seus grandes 
beneméritos. 

Hoje, a Universidade Federal de Sergipe é uma tealidade 
e tem procurado cumprir com· abnegada dedicação e profi
ciência as finalidades para as quais foi criada, formando pes~ 
sOai de nível superior, criteriosamente preparado, para servir 
a Sergipe e ao País, nas mais diversas e especializadas áreas 
do conhecimerito humano. 

Foram Reitores, pela ordem, os Professores: João Cardo
so do Nascimento 1 únior ~ Luiz Bispo, José Aloíso de Campos, 
Gilson Cajueiro de Holanda, Eduardo Conde Garcia e, atual
mente, o Professor Oodoaldo de Alencar Filho. 

Nos próximos dias 17 a 20 do corrente, realizar-se-á, 
em Aracaju, a 54~ Reunião Plenária do Conselho de Reitores 
de Universidades Brasileiras, órgãos que congrega todas as 
Universidades do Brasil, quando se abordará o tema "'Edu
ca9áo, Desenvolv_!:m~nto e Meio Ambiente", conforme con
vite que recebi do ~residente do referido Conselho, Professor 
Eduardo José Pererra Coelho, também subscrito pelo Reitor 
da Universidade Federal de Sergipe, Professor Clodoaldo de 
A!encar Filho. · 

Sr._ Presiden_te, a escolha de nossa Universidade-, pelo 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, nesta 
ocasião em que comemora os seus 25 anos de fundação, para 
recinto desse importante conclave nacional, proclama·o pres
tígio de que desfruta no meio do Ensino Superior do País. 

É com grande satisfação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que faço este registro das Bodas de Prata da Universidade 
Federal de Sergipe, e associ~-:m_e a todos aqueles que contri
_b':i!~m p~ra a sua fundação e consolidação -seus professores, 
funCionános, alunos, ex-alunos, dirigentes- e~ especialmen
te~ com a comunidade sergipana~ que festejará e comemorará 
o evento como unia grande conquista para o progresso de 
nosso Estado e uma importante contribuição para a grandeza 
de nosso País. . 

Na pessoa do seu Magnifico Reitor, Professor CÍodoaldo 
de Alencar Filho, envio os meuS votos de congratulações pelo 
transcurso dessa importante- efeméride. _ 

Finalizando~ Sr. Presidente, peço a transcrição, com o 
meu pronunciamento, dos seguintes artigos publicados na im
prensa sergipana: "Bodas de Prata da UFS será comemorada 
dia 18", Gazeta de SÚgipe, edição de 21-2-92; "UFS festeja 
seus 15 anos de vida", Jornal de Sergipe, edição de 21-2-92; 
e uTique-Taque da Arte e cuhura sÚgipanan. autoria de John 
Kennnedy Azevedo, Jornal da Cidade, edição de 22-2-92. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURI
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Gazeta de Sergipe - Aracajú, 21 de fevereiro de 1992 

BODAS DE PRATA DA UFS 
SERÁ COMEMORADA DIA 28 

No próximo dia 28, sexta-feira, às 9 horas, no Auditório 
da Reitoria do Campus Universitário, acOntecerá· a: stissão 
solene das Bodas de Prata da Universidade Federal de Sergipe. 
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com __ o·Iançamento do programa de comemorações oficiais, 
que irá até 15 de maio de 1993. A sessão· será presidida p_elo 
reitor Clodoaldo de Alencar Filho, seguindoRse um pronuncia
mento do professorEdua_rdo Antonio Cond~_Garç;ia, e~ home 
dos docentes. Bel. Pafôncio de Barros Neto, em nome dos 
servidores. Os estudantes serão rcpresentàci.oS por Silvana 
Nascimento Barros, presidente do DCE, e eri1 no.tne dps pro
fessores aposentados, falará José Araújo Filho. 

A UFS foi instituída em 28 de fevereiro de 1967: _a~ravés' 
dO Decreto-Lei n" 269, a_ssiqado Pelo preside_rite caS~~lo a·ran
co. Em 1968, o então Goverilador Lourival Baptista b_aixou 
os decretos e leis estaduais transferindo 9~ J,~ns e servidores 
das Escolas de_ Química e Ciências Econõmíeas, o q_ue tornou 
possível a instalação da Un_iversidade Fec_l~r~J de Sergipe, _em 
15 de maio de 1968. Até hoje, os reitores- da UFS foram, 
pela ordem, João Cãrdoso do NascimentO Júnior, Luis Bispo, 
José Aloisio de Campos, Gilson Cajueiro 'de flollanda, E_4uar
do_ Antonio Conde Garçi3., e atualmen~e_, o professor Cio-
~ ">ai do de Alencar Filho. · 

A Universidade Federal de Sergipe precede de algumas 
escolas superiores que existi_am no Esta,do. Em 1948 e 1950~ 
respectivamente, surgiram: as Escolas de Quírriicã- e de Ciên
cias Económicas. Obras do então Governador Jos~.Rollem
berg Leite, de António Tavares de Bragança e oUtrOs. Em 
1951, foi a Faculdade Católica de Filoso(i~_,_empreendimento 
comum de D. Fernando-Gomes, de José Leite e dQ_ então 
Padre Luciano Dtmtont. No mesmo ano, ~_Fac;uldadede Direi
to, realização de um grupo de docentes, com amparo do Go
verno Estadual. A escola se destacou so_b a.direç_ão de OtávjQ. 
Leite e_Gonça.Io _Rollemtierg Leite. Em_ ~954, a Esç;ola çie_ 
Serviço Social surgia através de uma iniciativa, da Congregação 
das irmãs de Jesus Cruci.ficado e do .GQxernador Arn_::J.Ido 
Garcez. Finalmente, em 1961, a escola que veio co01pletar 
o número mínimo para a formação da Universidade F~deral 
de Sergipe: a Faculdade de Medicina, inicialmente preparada 
por Augusto Leite, mas efetiVamente col:t§Ht!iída pelo Gover
nador Luís Garcia e pelo Antônio Garcia ~ilho. 

Depois, a luta foi penosa e lenta para a formação da 
Universidade, O primeiro passo foi dado pelo Governo Esta':' 
dual, então sob a responsabilidade de ~lso de Carva~h;o, 
tendo, como Secretário da Educação, I..1.1í~.Rabe~9 Leite. Se
guiu-se a organização do processo de fundªção da.UFS, inicia
do por Luís Rabelo Leite, mas depois lidera4o até o resultado 
final por D. Luciano Duarte, sendo também de r~ssaltar _a 
participação de Manoel Cabral Machado ,e Antó~t-~9-a!c~a 
Filho. Finalmente, em 28 de fevereiro de 1967, o então Pr~si
dente Castelo Branco as~in~va o decreto ~t~:~titui~do a Funda
ção Un_iversidade Federal de Sergipe. 

Tendo como reitor o professor Clodoaldo de Alencar 
Filho, a UFS, hoje, conta com 6;252_a,h,mos regularmente 
matriculados, 806 servidores técnicos- acl,miqistrativos e 464 
professores, de acordo com dados do mês de janeiro de 92. 
A Universidade possui 34 cursos e, na atu,al gestão, foi colo
cado em funcionamento pleno o Hospital Universitário. Fo
ram, também, criados os cursos de Psicqlogia, Ciências So
ciais, Informática, Bacharelados em Física, QUímica e Mate
mática, Engenbatiof Agfõfiômica, sem que -um só professor 
ou servidor fosse contratadq. Ao contrário, ~<!rn -~- apc?_S:enta
dorias, o núm_ero diminuiu consideravelmente. A próxima 
meta é o c_urso_d~_Comunicação Soei~ que iá _estará inserido 
no Vestibular de 1993. 

21 de fevereiro de 1992. Jornal de Sergipe 
UFS FESTEJAjipUSl~ANOS DE VIDA 

No próximo dia 28, sexta-feira, às 9 horas, no Auditório 
da Reitoria do Campus UniverSitário, acontecerá a sessão 
solene das BodãS de Prata da Universidade Federal de Sergipe, 
coitf 6 lançamento do programa de comemorações oficiais, 
que irá até 15 de maio de 1993. A sessão será presidida pelo 
Reitor Clodoaldo de Alencar Fill;lo, seguindo-se um pronun
ciamento do professor Eduardo Antônio Conde Garcia, -ein 
nome dos docentes~ Pafôndo de Barros Neto, em nome dos 
servidores. Os- esfudantes ~erão representados por Silvana 
Nascimento Barros, presidente do DCE e, em nome dos pro-
fessores aposentados, falará José Araújo Filho. ____ _ 

A UFS foi instituída em 28 de fevereiro_ dE: 1967, atrljl.vés 
do Decreto-Lei 269, -ãssiriado pelo presidente-Castelo Brancõ. 
Em-1968, o então Governador Lourival Baptista, baixou os 
decretos e leis estaduais transferindo os bens e servidores 
das Escolas de Química e CiênCiaS EcõilôffiiCãS, o que tomou 
possível a instalação da Universidade f'ederal.Q~ Sergipe em 
15 de maio de 1968. Até hoje. os reitores da UFS foram. 
pela ordem: João Ca~:doso do ~asciment_o J~ilior, Luiz '?ispo, 
José Aloísio de Campos, Gilson Cajueiro de Hollanda, Eduar· 
do .Antót;lio. Conde Garcia ~_, atualmente, o professor Clo-
doaldo de Alenca_r Filho. · - · - · 

A for~ação da UFS: A Uni'versidade F~deral de Sergipe 
precede de_ algumas escolas superiores que eXíStia·m em- riôsso 
E~t?do. Em 1948, respectivamente, surgiram as Escolas de 
Q1J,.Tmica ,e, Çe Ci~nciãs Econô~~cas_. Obras .?-o então Gover
nador José Rollemb_erg Leite, Antônio Tavares de Bragança 
e .oUtros. Em .19;i1._ foi a Faculdad~ Ca_tól_i_ca d~- Fil_osofi~, 
e.t;npreendimento comum de D. Fernando .Gomes, de José 
Leite e do entâo padre Luciano Duarte. No mesmo ano, a 
Faculdade d~ Di_reito, realização de _um grupo de docentes, 
com amparo do Governo estadu.al. A escola se destacou sob 
a direção de Otávio Leite e Gonçalo Rollemberg Leite~ Em 
1954, a Escola de Serviço Social Çrucificildo ~ dQ Governador 
Arnaldo Garcez. Finalmente, em 1961, a Escola que veio 
completar o número míniril.O para ·a Tormaçãó da Universidade 
Federal de Sergipe foi a Faculdade de Medicina, inicialmente 
preparado por Dr. Augusto Leite, mas efetivamente consti
tuída pelo Governador Luiz Garcia e pelo Dr. António Garcia 
Filhó. . • . . . 

Depois, a luta foi penosa e lenta para a formação- da 
Universidade._ O primeiro passo foi dado pelo Governo Esta
dual, então_ sob a responsabilidade de Celso de Carvalh.o, 
tendo, como SeáetáriQ da Eduç~ção, Luís Rabelo Leite~ mas 
de"j)ois liderado até Ó resultado füiitl por D. --Luciano IYuarte, 
sendo também de re_ssaltar a participação de Manoel CabrÇJ.l 
Mach;idõ- e ÁntôniO-Garcia Filho. Finalmente, em 28 de Je.Ye· 
reiro de 1967, o então Presidente Castelo Branco assiJ).ava 
o decre'to instituindo a Fundação Universidade Federal de 
Sergipe. 

A uFS, hOj~ tendo Como r~itor o prOfeSsor Clodoaldo 
de Alencar EilhQ, conta com 6.252 alunos regularmente matri
culados, 806 servidores técnicos-administrativoS e 464 profes
sores,-de acordo com dados do_ mês de janeiro. 92. _A Uniyer
sídade possui 34 cursos e, na _aiuaf gestão, foi colocado em 
funcionamento pleno o Hospital Univer_s_i_tá_rio..__Eor<:tm. tam_
béffi, criaçl.Qs o~_ Cursos çle Psicologia~_ Ciências _So~iais, Infor
mática; Bacharelados_ em Física, Química e Matemática, En
genharia Agrônomica, sem que um só professor QU se(Vidor 
fosse contratado. Ao contrário, com as aposentadorias, o nú-
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mero diminuiu con-sideravelmente. A próxima meta é o Curso 
de Comunicação Social que já estará inserido no Vestibular 
de 1993. A UFS é membro titular de várias entidades interna
-cionais, o que representa um grande espaço para a· conquista 
de novos horizontes. Em março, de 17 a 20, acontecerá em 
Aracajú a 54~ Reunião do CRUB em Aracaju, consolidando 
definitivamente·a posição da.UFS no cenáiió Cfó ensino_supe
rior do País .. 

Jornal da Cidade.Aracaju. Sábado. 22-2-1992. 

TIQOE-TAQDÊ DA AR:m·. 
E CULTURA SERG!PANA 

JOHN KENNEDY AZEVEDO 
Cultura 

A Universidade Federal de Sergipe fof inStifUíd3. em 28 
de fevereiro de 1967, através do Decreto Lei n"' 269. assinado 
pelo Presidente da República Castelo Branco. E.JII J968-, o 
então- Governador Lourival Baptista baixou os decretOs e leis 
estaduais transferindo os bens e servidores das- Escoias de 
Química e CiênéiáS EConómiCas, o que tornou p0ssí\iel3 insta-· 
Iação da UFS em !_? de m_aj_o de 1968.- Até }iQji;OS reítOréS 
da UFS, pela ordem: Jão Cardoso do NasciMento Júriior, 
Luiz Bispo, José Aloísio de.Cãmpos, GilSOD."C3jUe'i'ro é:IC f!.ó-
Ianda, Eduardo Conde Garcia e, atualmenú:, O Prof: Clo
doaldo de Alencar Filho. E para comemorar seus vinte e 
cinco anos, os integrantes da UFS, fará no próximo diã. 28 
deste, às 9 horas da manhã, no Auditório de reitoria do Cam
pus UniversitáriO, a· séSSão solene dàs Bodas de Pi:ata da UFS,
com o lançamento do programa de comemorações oficiais, 
que prosseguirá até "15 de niaio de 93. Uma instituição de 
ensfuo deve estã mergulhada nas fontes iitesgOiáveiS-dO saber, 
onde o conhecimento teórico deve interagir na prática, úlliver
s~ndo as d_iferentes ~onDas- ?e cultura n~~ _pr_9ces~~ de 
ensmo-aprendtzagem. Fizemos 1sto com muito equilíbrio de 
consciência, -pois fizemos pã.rte da família da inesquecível Uni
versidade Federal de Sergipe, atingindo o- nosso-- ·curso de 
gfad:uação e bacharelado. 

' O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira}_: Tem a·paÍa· 
vnl o Sr. Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srt$e Srs. Senadores, nesta 
quarta-feira de cinzas, como de hábito, a Igreja lançou mais 
uma Campanha da Fraternidade, a 29~ Desta feita, o tema 
se_intitula "Juventude- Caminho Aberto''. 

· ' A campanha foi formalmente iniciada com a manifestaçãO 
do' Presidente da CNBB, Dom Luciano MendeS a·e Almeida, 
e -o pronunciamento transmitido diretamente do V ati cano por 
Sua Santidade, o Papa João Paulo II. Na sua alocação, Sua 
santidade dirigiU-Se -aõS jovens braSileirOs, recordando, inclu
sive, encontro que teve com os jovens,· no· Brasil, ·no ano 
passado, e disse que a "'Igreja fala à juventude que caminha 
e é caminho". Acrescentou que "o Papa gostaria de falar, 
pessoalmente, com cada rapaz e com cada moça desse querido 
Brasil, para dizer e quàse revelar a vocês o imenso potencial 
de. 'que são portadores. A todos vocês que vivem na cidade 
ou no campo e são de raças distintas, quero recordar-lhes 
a justa e exigente aspiração pelos grand"es valores que Deus 
colo-cou no coração de vocês: são amantes da liberdade e 
do que é justo e verdadeiro." . 

Entre outras palavras, o Papa, alicerçado em algo que 
já dissera na homilia que fez em Cuiabá, em outUbro do 

~no passado, fez questão de frisar a esses jovens "que cami
nham, que não é possível não amá-los, pois eles são também 
caminho; portadores de imensos valores, seiva fecunda da 
humanidade do Terceiro milénio que deve ser orientada e 
amparada.'' 

A Çampânha da Fraternidade, segundo declarou aos jor-_ 
nais o Assessor Nacional da Pastoral da Juventude, Padre 
Florisvaldo saurin, eritendeu de eleger esse -tetria pela fatia 
de perspectiva da juventude nos dias de hoje que não é um 
fenómeno apenas brasileiro, mas universal, devido à crise 
por que passa o rriundo. 

Ó Padre Florj.~yaldo_ ~aurin Jc=:z sali~ntar qu_e essa.: fa_l~3: 
de.-perspectiva pOi parte da juventude é algo que agrava -a 
crise de nossa Pátria. 

DiZ ele textualmente: 
"N..o Brasil, o problema é agravado pela situação econó

mica e social; a saída está na própria juventude que, apesar 
de ter um grande potencial, o vem utilizando para a massifi
cação e não para a ·melhoria da sua condição de vida." 

Na mesma linha também se manifeStoU OutrO COorde
nador da pastoral da juventude, o seu Secretário Nacional, 
Daniel Seidel, que revelou ainda que a definição do tema 
-da Campanha da Fraternidade deste ano foi feita há 2 anos, 
quando foram recolhidas em todo o País 457 mil assinaturas 
de jovens católicos~ que pediram à CNBB que a juventude 
fosse lembrada como tema da campanha este ano. 

Disse o Secretário Dariiel Seidel: "Pretendemos discutir 
a· situação da juventude brasileira de hoje, que é dramática, 
mostrando que 47% dos jovens brasileiros trabalham anual
mente sem ca·rteira assinada." 

Sr. Presidente, lembrar a situação do jovem no Btasil 
é lembrar algo que· diz respeito a··pr3.ticaMente -um seXto da 
pOpulação brasileira, posto que as tem definido o jovem como 
-ãqüêle qUe possui cte-ts- a 24 anoS de -J.dade. E:Iis ú:Present3m-
19% de nossa pOpulação e podem ser entendidos a partir 
da sociedade em que vivem e de seu momento histórico. 
____ :'9 modo de; s~r jovem", diz o texto básico da CNBB, 
''dep-ende fundamentalmente de sua família, das condições 
S6éio«onómicas· e ·das transformações culturais que os envol
vem. E por juventude entenda-se, de modo convencional, 
a etapa da vida íta qual se deveria desenvolver o conjunto 
de potencialidades práticas, intelectuais, psicológiCas, afeti
vas, espirituais e rilorais do homem, ou seja, idade de transi
ção, de dcfiniçõe·s·e-maturação de grandes opções". 

A situação do jóvem em nosso PaíS está a merecer sempre 
o nosso cuidado e a nossa atenção por que não se pode pensar 
em cidadania, não se pode pensar em desenvolvimento, não 
se pode pensar, enfim, na constituição -de uma sociedade mais 
justa se não se jnvestir- permitam a expressão- nos jovens, 
dando-lhes não somente a necessária orientação, mas criando 
condições para que possam se realizar integralmente na socie
dade em que vivem. 

De acordo com o texto básico da CNBB, que se louvou 
em dados do _IBGE, 17,3 milhões de jovens são economi
camente ativos. Isso significa _que "dois terços dos jovens tra
balham, representando um terço de toda a população econo
micamente ativa: de cada três brasileiros um é jovem." 

"Os jovens -diz ainda, o citadO texto -estão presentes 
na indústria, no setor terciário, no comércio, no"S bancos, 
na' prestação de serviços. Muitos, no entanto, p·or estarem 
em idade de alistamento militar, pela falta de experiência 
e de registro anterior em carteira, são- assimilados pelo mer
cado informal como catadores de papel, ambulantes bóiasR 
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friãs- etc., e pelo mundo da contravenção, tráfico de drogaS, 
crime organizado, jogo de bicho etc. Isso faz co.m.;_que 46% 
dos jovens economicilni.ente ati vos nâ() _tel)h_ain __ car:terta 'àssi~á.~ 

·da, Fundo de Garantia do- Tem·po de SérviÇo, INSS~ férias, 
décimo terceiro e pão possam reivindicai' OS seus diieifos . .,_ 

Entendo, Sr. Presidente, que este é-o inStante apropriado 
para realizar uma profunda reflexão sobre ·o ·papel dos jovens 
e suas perspectivas na sociedade moder~~ .... eJil q\lc..:: as~omam 
uma revolução tecnológica e as exigências de-um: rto.vo b~J.roa-
nismo. - - . _ = __ , - , ; , 

Devemos, além disso, perquirir se-·o-Brãsil eiD:~itçip3do 
por um jovem, um príncipe ·cte 24 ano~. ~.a naçãq 9-is\'.?~ta 
a materializar o sonho idealizado de todo adolescep,te ..~o.u, !\C, 
ao contrário, o mundo que está sendo legado será ~penas 
o desalento de todas_as suas esperanças. 

Nosso compromisSo, Sr. Presidente, h~ de ser, portanto, 
com a mudança. Dentro deste quadro_~·~Ó nos rest-ª __ out~o 
caminho. Porém, não a mudança que resulte de conc.e~sP.~.s~ 
pois essas não existem, mas aquela que d~rl-a de uma·e~feti~a 
conquista da sociedade com o. concurso_ip_E1&timável4~ juven
tude. Seiá, em verdade; unia mudança-·que brota _d,e_ força 
irreprimível e da poderosa_ vocação cri~dora, dos joy_er;t~~ t;nl,l

dança que será a expressão_ das nossas il)quietações, das nossas 
esperanças e das nossas ne.cessidades, muc\aJ}ça que _é_t_a~bé_m 
uma tarefa de todos os jovens e adultos,, __ 

Devo, a propósito -_e.nunça é desnecessário dei::rr;ar.de 
recorrer à História salientar que somos um povo rico de gestos 
que desconhecem asJrontçiras geracionais._ De fato, quando 
no arroubo intuitivo dos_ seus vinte e. quatro anos, o príncipe 
Dom Pedro anteviu no 7 .de setembr;o ,a,_obra imperecíVel 
que estava criando, tinha a seu lado, C3J!l.OQ.ianamente, pode
mos dizer, "a experiência: do saber feitO" de um José Bonifá
cio, de quem ele foi filho espiritual, urh ancião que se devotou 
ao serviço da pátria para ajudar a emancipá-la, com um espí
rito reformista jamais superadO em seu tempo. 

O momento mais feCundo, portanto;de nossa evolução 
física política nãQ cons.tit_uiü__ u_m_ coriff6Q.to entre .. g~r.açQe~. 
Foi, ao confrário, um iriSfâilte de enteridimento em que dife
rentes gerações souberam, antes de tudo, compreender e hon
rar suas responsabilidades históricas. Que· melhor exemplo 
poderíamos desejar, nesta ocasião, Sr. Pri:side_D.te, para invo
car a confiança que de-vemos ter na Juventude e sua contri
buição para a construÇãO de um mundo justo e mais humano'? 

Nós, como dizia, a Campanha da Fraternidade tem, como 
não poderia deixar de ser, alguns objetív<?_s_ específicos. Entre 
outros, gostaria de mencionar os seguintes·: descobrir a situa
ção da juventude brasileira, dando a conhecer os problemas 
dos quais é vítiina·e os ValOres dos quaiS é portadora; modi
ficar, na perspectiva--da Igreja, qualquer atitude de descon
fiança ou de incoerência para com os· joVens~ abrir ~paços, 
motivações e credibilidade para que a juventUde participe 
e ocupe o seu lugar; divulgar e promover a Pastoral da juven
tude na Pastoral de cOnjunto da igreja; estreitar o diálogo 
entre as gerações como_ expressão de fraternidade; e~ !mal
mente, favorecer o compromisso e a participação da juventude 
na construção de uma nova sociedade. 

Dentre os pontos que a Pastoral elegeu para centro de 
sua atuação está, como seria óbvio, em se tratando de jovens, 
a questão educacional. Contínuo insistindo~_Sr. Presidente, 
que não podemos pensar em cidadania, vale dizer em demo- · 
craciá, nem podemos pensar em desenvolvimento se não consi
derarmos como a grande questão estrutural brasileira a educa
ção. Setn educação, não há, perdoem-me o exagero, salvação 
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porqUe efe'tivathente o mundo de hoje não- pOde prescindir 
do aceSso de todo -à chamada ''cultura letrada". Isso fica mais 
dar o qUando vemos que a grande marca desse final de milênio, 
tnício de um novo, é :uma· gtanàe revolução_ cienfífico-tec- · 
nológica em campos nos quaiS ~a Brasil precisa faZer um enor

-me esforço para.que não· fiquemos marginalizados do pro
gresso e desenvolvimento·. EsSés·campos abrangem, por exem
plo, a engenharia-genética:; também denóminada de biotecno
logia, fi quf~ica fina, a mecâniCa de precisão, a produção 
de novos materiais, para· citar alguns dentre muitos outros 
pontos. co.nsiderados grandes fronteiras da tecnologia. 

Sabemos que, infelizmente, Sr. Presidente, em que pesem 
os-esforços_ feitos por _sucessivos governos, em que pese uma 
crescente conscientização- &"SOciedade com relação à impor
tância da educação, ela ainda se acha numa situação extrema
mente desfavorável. A Campanha da Fraternidade, no seu 
texto básico, giza essa questão. ao dizer que se constata ligeira 
melhoria no quadro da alfabetização da juventude: 77,6% 
dos jovens do ·campo e 93,7% dos joveris Urbanos são semi 
P.U,ÇÇ~J;rtpletamente alfabetizados. 

lp.felizmente,. porém, obs_er:va_: 4~0 sistema de a,lfabe~i
zaç_ãp perpetua a alienação, a dominação e_ a opressão .. O 
$Íst,ema eduGa.cional fu,nciona cQ-mo um autêntico funil~ pois 
das crianças que têm acesso ao_ primeiro_ grau apenas 13% 
têm acesso ao segundo e só 0,6% dos jovens do meio rural 
e 7% dos jovens da cidade vão para as nossas universidades". 

O Sr. Garibaldi Alves Filbo- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço V. Ex•_ com muito 
prazer. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Marco Maciel, 
gOstaria apenas de dar um depoimento sobre a importância 
da educação e o desafio que representa para o País ofereCer 
uma boa educação aos jovens. Hoje estive na Unb- Univer
sidade de Brasília e assisti à instalação de um seminário sObre 
formação de professores para a educação básica. Naquele 
seminário, no lilíCiO'doS trabalhOS;Com a presença dé--técnfcos 
de todo o País~ ·cte Secretário de Educação, foi constatado 
·que, ã despeito da criação de um_milhão de funções de profes
sores nesta área e a despeito de termos, hoje, uma faixa redu
zida de professores leigos, ínfelizmente, a despeito de tudo 
isso, ·a qualidade de ensino se deteriorou nos últimos anos, 
e temos um comprometimento, realmente, na oferta de educa
ção, principalmente na fundamental. De qualquer maneira, 
quero aproveitar o aparte neste discurso para louvar a prepcu
pação de V. Ex~ em enfatizar a importância do tema da Campa
nha da Fraternidade deste ano voltada para a educação e 
registrar esses feitos que estão sendo realizados pelo governo 
brasileiro e pelo governo francês, inclusive com o depoimento 
hoje da representante do governo francês, referindo-se a uma 
nova experiênci-a -que está sendo desenvolviõa na França, no 
campo da educaÇão fundamental, a partir de 1990, com a 
criação de novos institutos ·voltados para a educação básica: 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Garibaldi 
Alves Filho, acolho, com muita satisfação, o aparte de V. 
Ex•, posto que traz às considerações que estávamos_ fazendo 
algumas observações muito válidas sobretudo no que diz res
peito à importânéia que devenios à educação. Concordo com 
V. Ex• quando afirma que já há, crescentemente, no ·país, 
como observou ao mencionar o esforçQ que eStá sendo feito 
pela UniVcisidade de Brasília~ i:tecessidadé. de se eleger a edu
cação como ~a prioridade. EsSe_ esforÇo deve 6nvolvei-nl0 
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somente os governos, mas toda a sociedade bras.il~ira.., Tenhp 
sempre presente que um problema só começa a ser.enfrentado 
e resolvido quando sobre ele se_ forja uma consciência nacio
nal. Enfim, numa sociedade demo.crática~ goV,ernar ~como di
zia Kennedy, "é administrar pressôes". Por isso é fundamental 
que a sociedade valorize a educação e possa, a _partir daí, 
pressionar ós governos, as inStituiÇõeS rião=-governamentais, 
para que possamos investiicnlafs em educação .. 

Digo sempre ·que o -GoVerno--pode ·até gastar parcelas 
já significativas do seu PIB em educação, mas,-ainda assim, 
investe-se muito pouco nessa áreã. A6rCdit6 ·ijue-TI-ãO- vamos 
progredir nem desenvolver se não estivermos, maiS do que 
conscientes, convictos de que é necessário urri Volume maior 
de recursos para que possamos assegurar a todos não-somente 
escola, mas escola de boa qualidade. 

o Sr. Garibaldi Alves Filho - v. EX' me Permite um 
aparte? nobre Senador'? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Dentro desse seminário, 
pelo menos no início dos trabalhos, o-que foi reSsaltad?, la
mentavelmente, ainda foi 'a baixa remuneração-dos profes
sores. Na verdade, qualquer esforço-que-venha a ser feito 
sem que se aumente o patamar da remuneração dos profes
sores, principalmente no que tange aos professores estaduais 
e municipais, setá comprometido. 

O SR. MARCO-MAClEL - Quando chamei a atenção 
para que se fizesse uin esforço e se assegurasSe a iodos o 
acesso à educação de boa qualidade, obviam.ente·"Isso-passa 
por termos professores habilitados. Quer dizer, o investiiribriTo 
não terá que ser feito apenas em novas escolas, que .são neces
sárias, não apenas em empreendimento de ordem material, 
mas sobretudo em despesas na formação_ de pessoal, porque, 
obviamente, se não há bons professores, não pode haver uma 
boa escola. 

. Mas, nobre_ Senador Garibaldi Alves FUho~ em_ abono 
ao texto básico da Campanha da Fraternidade deste anQ, eu 
gostaria de lembrar que, em agosto do ano passado, no edito
rial publicado em O Globo, intitulado "Modernidade e Edu~
@ç", essa questão já estava muitQ ~tara, quando o pr<?prio 
jorrial afirmou, a meu ver com razão: - - . , · 

"A dinâmica do Estado não é própria, mas deri
vada da sociedade e com o ímpeto que esta lhe tiver 
imprimido." 

Ou seja, se não tiVermOS coriSclênda e, perOs riiCios-aemo
cráticos, não pressionarmos os governoS para· que elejam edu
cação como prioridade, essa área será sempre a prioridade 
meramente retóricã~ meramente verbal. 

E acrescenta o Jornal: 
"0 que mais desencadeia e sustenta uma evolução 

social que a educação? Custamos muito a nOs conven
cer, no Brasil, de que a educação maciçamente difun
dida jamais poderia ser obra de mís_ericórdia; d"e que 
teria que ser -uina tarefa do listado. Quem o conseguiu 
explicitar foram si$Datári0s do Mariife5to pela Escola 
Nov3., no início na década de 30. E nem por isso se 
passou a perceber a educação como parte essencial 
de 1.ualquer política social.,. 

Por J;:oSO, Sr. Présidente, gostaria de destacar, den~e os 
temas selecionados para a Campanha da Fraternidade, essa 
preocupação com a educação. _ -

Nós que não fomos ainda capazes de evitar a dolorosa 
realidade de abandono em que vivem milhões de crianças, 

_que :Q.eqt_ sequer conseguimos ensejar a todas as crianças e 
adoles~ntes o acesso à escola, que tão pouco podemos garan
tir .. trabalho indispensável a mais de um milhão de jovens 
que, an~almente~ demandam o mercado de trabalho, e que, 
muito_ menos aind~, asseguramos a igualdade de oportuni
dades. ã _que todos têm direito, temos deveres e responsa-
bilidades para com os jovens. - - · 

'·· ' ·se estamos·,s·erido capazes de construir uma sociedade 
politicamente livi"e e participativa que a eles caberá preservar, 
é indispensável que lhes propiciemos. desde já, os meios para 

:que ·a faÇãm ta-mbém socialmente justa e economicamente 
· eqlliliDrada, comO aliãs, pretende o programa do meu Partido, 
o PFI:. . . . . . . -

-És~ deve s~; o projetO de u~a nova sociedade tal como 
a queremos, como a imaginamos e como a idealizam os que, 
antes de nós, pl~ri_t~ram a semente da líberdade que frutificou 

' na inspiração do'devotamento por princípio-de liberdade com 
'fúSifÇ~i;-de-justiÇ'à'-CQm igualdade e de igualdade- com fr3u!r
·riidade. 

-Mas, Sr. Pre-Sidente, além da questão educacional, há 
· rim outro ponto, também referido pela Campanha da Fiater
'rtiàade-deste anO~ -que diz respeito ã ·questão das drogas-, aiio 

~ Cjlltfilâõ podemdS"âeixar de reconhecer, pois está preocupando 
a -sOCiedade brasileiia como um todo, de modo espedal pelo 
fato de serem o~- jovens alvos de perniciosa ação dos trafi
cantes. 

--Diz o tertcYOásiCo da campanha: 
"O uSO" e o tráficO daS drogas Cresceu mUito nos 

últimos anOs. Tanto ·os jbVétls -póbres quantO os ricOs 
se drogam"-e participam- dã rede -de tráfiCo. EXIStem 
·muitas cauSas' para que um- jovem comece a se dragar: 
o medo, ó- vazio existencial, a falta de perspectiV3.s 
para sua vida, o desafio da sobrevivênda, a revolta 
contra sua· situação e até mesmo o desejo de aventuras 
e sensações alucinantes. •• 

Sr. Presideni:.~, Sr'' e Srs. Senadores, sobre esse aspecto, 
é importante lembrar que, tanto nesse campo quanto no cam
po da educação, deve-se mobilizar também a família, pois 
é furidamental a sua associação aos esforços das entidades 
governamentais e: n~o-govemamerita~s. 

À propósito, gostaria de recordar, Sr. Presidente, que 
O Estado de S. Paulo de hoje publica uma matéria oriunda 
de Washington, através de um dos seus correspondentes, Pau
lo de Camargo, que se refere à publicação de uma revista 
americana Scientific American. 

Nesse artigo, pesquisadores da Universidade de Michigan 
chegam à conclusão. de que, para o melhor desempenho da 
atividade educacional dos jovens, mister se faz que haja uma 
participação intensa da própria ra:mma. 

- Numa pesquisa feita inclusive envolvendo países asiáti
cos, chegou-se à conclusão de que, em alguns desses países, 
o desempenho educacional era bem superior porque a família, 
de modo especial os pais, participavam ativamente da forma
ção e, de modo pai'ticular, da educação dos jovens. 

Diz, em certo trecho, o artigo da revista que publicou 
a pesquisa feita: 

•( Além de confinnar fatores conhecidos, como a 
disciplina e a necessidade de ascenÇão social, o trabalho 
revelou que a participação dos pais na educação dos 
filhos é fundamental para o reconhecido sucesso das 
crianças aSiátíCas. Em metade das famílias, os pais estu
dam com os filhos em voz alta." 
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Então, Sr. Presidente, isso_ m_qs_tra, de alguma forma, 
a significação que tem para a formação dos jovens _também 
a presença e, por que não dizer, a atuação dos próprios páis. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senàdor MarcÓ Maciel, 
V. Ex~ me concede um aparte? -~ -- O-

O SR. MARCO MACIEL- Pois não_._Com prazer, ouço 
V. Ex\ nobre Se_~ad_or E~peridião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin - Desejo coilgratular~nie com 
a iniciativa de V.- Ex\ que já exerceu o cargo de Ministm 
da Educação e que, como homem público, sempre demonstrou 
preocupação com esta área de capital importância para o-futu
ro de uma sociedade, ao comentar, a propósito do enunciado 
da Campanha da Fraternidade, um tema ·cta relevância e da 
profundidade e, mais do que isso, do alcance que é o tema 
da educação. Observei também .os apartes_do Senador Gari
baldi Alves Filho e desejo focalizar dois aspectos. Pfimeiro, 
neste início de ano letivo, posto que somente após o cãtnaval 
é que realmente em todos os Estados e Municípios brasileit'os 
o ano letivo começa a transcorrer com ·natl!-ralidade e com 
normalidade, observa-se um sem-número -de paralisações de 
trabalho de profissionais da área da educação, de professores, 
ameaças de paralisação, sempre motivadas, esses movimentos, 
especialmente pela fragilidade do salário do professor brasi
leiro. Por istó, creio que teremos durante e~te ano ra~ões 
e oportunidades para debater acerca de atualização da legisla
ção que versa sobre o salário educação. V._ E!C-~ inclu_sive é 
autor de um projeto de lei n_este senti_do. C:ce.i9 _que os convê
nios que o Gove_rno Federal deva firmar coril o Es!ados dev~m 
ser regulados por matéria do Executivo_ e também_ pela Lei 
de Diretrizes Orçament~J;"i3s, dé: sorte a estaretn:condicioJ;lados 
ao mínimo de remuneração condigna_ para oS prOfesSores. 
Creio, temos o dever, como representantes do LegislatiVo, 
de desencalhar a Lei de Dii'etrizes e Base..s_d_a __ -~4.\lcação brasi
leira, que se encontra ainda tra-mitando ná. Câmara._ E final
mente, porque concordo. principalmente com a linha huma
nística que V. Ex~ confere ao seu prq_I}_~-~-ciamento, quero 
dizer que tenho recolhido ao longo da minha vida como prõ
Iessor·e ·como-cnstão-aiguns- ensi-name_~tº-s muito-valf~os-,-a 
cada campanha da fraternidade que a Igreja Católica anunciã. 

Creio que esta associa_ção, que V. Ex~ aqui comenta, 
é motivo de júbilo e meditação para todos nós, meditação 
essa que é facilitada pelo pronunciamento que V. Ex~ nesta 
oportunidade faz. Muito obrigado. -- - -

O SR. MARCO MACIEL -Nobre Senador Esperidião 
Amin~ ãõ agradecer o _aparte de V. E~, tão rico de observa
ções, quero fazer duas co_Iocaçóes. Em primeiro lugar, com 
relação_ à questão educacional. V. Ex• situou muito_ b_e_ro a 
questão da habilitação do professor, do investimento que pre
cisa ser feito" Dessa á'reª-, e isso, efetivamente, constitui uma 
das nossas preocupações, como também constitui y.ma preocu
pação do nobre Senador Garibaldí Alves Filho qlle, ~m aparte 
com que me honrou anteriormente, també:riJ. Chamqu a atenção 
para a importância da melhor formação dos nossos profes
sores~ Enfim, não podemos ter bons profissionã.1s-se-iião tiVer
mos obviamente b_ons .mestres. E riisSo parece residir um dos 
nósgórdios, se posso assim dizer, da educação em nosso País. 
Em segundo lugar, gostaria de dizer também_ a V. Ex~, em 
atenção a uma outra colocação que V. Ex~ fez relativamente 
à Lei de Diretrizes e Bases, que me preocupo muito com 
a tramitação dessa matéri(l, porque acho _que ela é importante 
para o País. Evidentemente eu m~ _ pre~ven~o ~ui to com 

~quilo que certa feita, com muita propriedade, se chamou 
de "ilusão gráfiCA". Nós não podemos ter il~são gráfica -
isso parece ser Um mau de q"ue padece- freqüentemente o 
brasileiro, ao pensar que a lei vai resolver todas as questões. 
Evidentemente que a lei, enquanto norma de conduta, pode 
balizar, pode eleger valores, mas efetivamente por si só ela 
não tem a possibilidade e a capacidade de transformar a reali
dade. Mas nó$ não podemos por isso deixar de reconhecer 
que a votaç_ão_ d_~ uma no_Ya _Le~ de Diretrízés e Bases é algo 
importante· para o País e algo que decorre, a meu ver, da 
nova experiência constitucional_que estamos vivendo, após 
promulgarmos a nova Carta Magna em 5 de outrubro de 1988. 
Precisamos, enquanto Congresso, dar seqüência à aquilo que 
o Constituinte ficou, buscando regulamentar os dispositívos 
constitucionais através da aprovação de uma nova Lei de Dire
trizes e Bases. 

Mas, Sr. Presidente. Sr-' e Srs. Senadores, ao encerrar 
as minhas palavras, considero extremamente oportuno o fato 
de a CNBB ter escolhido o tema da juventude para ser o 
tema da Campanha da Fraternidade deste ano. Nós somos 
um país jovem, mas sobretudo um dos país jovens. E precisa
mos dar-lhes a necessária atenção e dispensar-lhes o necessário 
cuidado. Por isso acho que foi extremamente oportuna essa 
escolha. 

Desejo aproveirar o momento para salientar dois pontos 
que me parecem fundamentais e que talves pudessem ser enca
minhados como sugestão que eu faria aos coorden_adore_s da 
Campanha da Fraternidade. Primeiro, que não deixassem de, 
dentro dessa grande mobilização que a Igreja está fazendo, 
de dar uma preferência, uma prioridade à questão educa
cional, que é o que interesse muito de perto ao jovem. E, 
-em segundo lugar, que aproveitassem também a ocasião para, 
aliado a outros movimentos que existem no ·nosso País, fazer 
um esforço no sentido de evitar que os jovens se deixem 
levar pela marginalidade, evitando que eles sejam atraídos 
pelo consumo de entorpecentes, e conseqüentemente prejudi
cando não somente o seu futuro, mas em curto prazo inclusive 
a sua própria saúde. 

-Sr. Presidente~ nos países_em_des.enyolvim~nto~ __ como 
o nosso, os problemas que afligem a juventude se tornam 
tanto mais complexos quanto mais traduzem os profundos 
desníveis que separam regiões, grupos sociais, setores da eco
nomia caracterizados por diferentes conteúdos tecnológiCos, 
afora as dificuldadeS entre os meios rural e urbano. Embora 
se constate cresCente modernização do setor primário, a verda
de é que o_ jovem, no meio rural, tem um limitado acesso 
aos serviços bá~ico~ - q1ormente à educação-, voltando-se 
prematuramente para outras atividades, pela absoluta impossi
bilidade de prosseguir !...__ ou muitas vezes ingressar --na 
escola. No campo, encontram-se, por isso mesmo, três quãrtos 
dos jovens brasileiros nã"O-alfabetizados. 

Na cidade, áiinO se Sabe, enfrentam os jOvens, freqüeitte
mente, a falta de oportunidades ocupacionais. Atividades sem 
p_erpectivas de progresso, que perpetuam situações de probre
za aguda, em quê o emprego é inseguro, a renda é tão incerta 
como variável e as possibilidades de carreira inexistentes.,Boa 
parte destes_ jovens constitui a clientela de nossas escolas_no
turnas. 

_ Nesse qu,açlro, é _natural que a educação se confunda com 
as expectativas de as-censão -e de integração social. Suas fun
ções são, de fato, múltiplas, podendo-se entretanto, r~altar 
seu papel como agente social, sobretudo em lares desfeitos 
pela migração do chefe de família. 
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Encerrari~Q- a~-- minhas palavras, expresso cumpriffieOtO 
à CNBB, di iri.Odo especial ao seu Presi9-ente, D. Luciano 
Mendes de Almeida, fazcndo,as su_g~~~c?es 1 __ que já as produzi, 
com relação à importância· da educação e a luta contra as 
drogas, e lembrando palavras mui~os oportunas do Papa João 
Paulo II, que fez questão de salientar que a "juven-tude é 
o tempo de uma descoberta: particularmente ip.teD.sa do pró
prio eu e do próprio projeto de vida. E é o teriiPo de um 
crescimento que deve se realizar,em sabedoria, idad~ e graça 
diante de Deus e dos homens. - - -

Portanto, é u111 tema que merece ser refletido. 1\-.fas ·qu~ 
essa reflexão não- permaneça, nem- fiqUe- exclusivamente no 
campO teóricO.-QUe Se _COOVCrta em algo de práticO e Ôe COOcreM 
to. Mesmo porque, como de certa feita disse São TiagO, ''a 
fé -sem-obras é ·morta''. 

O sr. Humberto Lucena- Permite V. EX• Um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL --Concedo, com satisfação 
o aparte ao nobre Líder do PMDB, Senador Humberto Lu
cena. 

O Sr. Humberto LUcen-a ~ CU.mprrmentO- v: E-r pelo 
se4 pronunciamento e levo o apoio da Bancada do PMDB 
às palavras de V. Ex~ enaltecendo a Campanha da Frater
nidade que todos os anos acontece entre nós e rrepresenta, 
sem dúvida, uma postura modema e importante na nova Igreja 
de CriSto a parti! do "Vaticano II". Achamos muito impor
tante que a mensagem ·da Campanha este _a!l-9 -s~_ja v<?lt~da 
para a juventude, de quem depende o futuro deste País. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Humberto 
Lucena, agradeço e acolho o aparte de V. Ex~ com a mãnifes
tação de solidariedade da Bancada do PMDB ao tema_ esco
lhido pela CNBB. 

Concluo, Sr. Presidente, chamando a atenção para a im
portância desse tema e, de modo especial, fazendo votos para 
que essa discussão não fique apenas no plano teórico,- mas 
que possa ele fazer brotar experiência prátícas e construtivas. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite. V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Coni pià:iéiQUÇO' inais uma 
v~z, V. Ex~ - - -

O Sr. Garibaldi Alves Filho - V. Ex~ falou que não 
deve existir fé sem obras. E para lembrar a importância e 
a autoridade que a Igreja tem no campo da educação, quero 
fazer um registro e dizer a V. Ex~ que no meu Estado, sábado 
último, participei da celebração do cinqUentenário de um colé
gio da Igreja, o Colégio Diocésano de Caicó - uma cidade 
que fica a aproximadamente 300 km da capital - e que, 
na. verdade, se constituiu numa iniciativa que vem prestando 
serviços ao nosso Estado e a essa região há 50 anos. V. Ex•, 
então, fica muito- à vontãde para dizer qú.e l-ealmente não 
existe fé sem obras. A Igreja, na hora em que fala, tem autori
dade para falar, porque ela está ensinando, mas também, 
nesse campo, faz e continua a fazer. 

· , ·O SR. MARCO MACIEL - Subscrevo integralmente 
o 1que disse V. Er, nobre Senador Garibaldi Alves Filho, 
Por isso, todos nós estamos certos de que a palavra da Igreja 
será devidamente escutada c que vamos conseguir, em toda 
a sociedade, uma mobilização para a importância da juventude 
do nosso País e, de modo especial, para que se opere algum 
esforço no sentido de dar ao jovem aquilo que tanto necessita: 
a expectativa de um futuro melhor. que só ocorrerá, natural
mente, quando se lhe for dado o acesso à educação, quando 

ele tiver, conseqUentemente, condições de se realizar integral
mente -na sociedade em que vive. 

O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, antes de 
encerrar o meu pronunciamento, gostaria de ouvir o aparte 
do nobre Senadoa· Oziel Carneiro, Líder do PDS nesta Casa. 

O Sr. Oziel Carneiro -- Nobre Senador Marco Maciel, 
cheguei ao plenário quando V. Ex~ estava concluindo o seu 
discurso. No entanto, em nome do meu Partido, o PDS, gosta
ria -de congratular~me com a manifestação que V. Ex• está 
fazendo na tarde de hoje e, ao mesmo tempo, luvar a CNBB 
por ter escolhido.para tema da sua Campanha da Fraternidade, 
deste ano, o jovem, trabalhando, assim para que ele se reen
contre com a Igreja, com a fé cristã, com a família; e possamos 
ter, neste País, a esperança de que essa juventude seja, sem 
dúvida, o futuro e a grandeza de nossa Pátria. A CNBB, 
que vinha anteriormente realizando campanhas da fraterni~ 
dade voltadas mais para o problema social dos bens terrestres, 
através da melhoria das condições materiais de vida da popU
lação mais carente, embrenha-se agora em um tema que está 
dentro da Teologia, ou seja, um tema que vem atuar sobre 
o jovem, de tal forma, como já disse, que ele possa reconci
liar-se com a Igreja, com a família, procurando desenvolver, 
na sua juventude, aquele trabalho que fazia no passado, quan
do não tínhamos_ os problemas tão graves que afetam hoje 
a juventude brasileira. Parabéns a V. Ex~ pelo tema que abor
dou na tarde de hoje. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Oziel Carnei
ro, quero agradecer, muito sensibíli~ado, o aparte com que 
V. Ex~_Ill:~ honrou, e dizer que sãQ oportunas as suas-observa
ções, porque chamam a atenção para o papel extremamente 
importante que a Igreja, de mPdo especial a Ingreja Católica, 
deSenvolve em nosso Pa~s. _ _ _ _ _ 

O homem, já hOuve quem o-diSsesse, é um aD.imal pOlíti
co, mas ele é também - diria - um animal religiosO. E 
sabemos que o brasileiro é um povo tnüitõ sensível a essas 
manifestações religiosas e, portanto, a palavra da Igreja Cató
lica - nós, que somos talvez o maior País cristão do mundo 
-há de, certamente, ter um reflexo muito significatiVo na 
vfda nacional e, sobretudo, no esforço que todos devemos 
fazer, voltado para a melhoria da condição do jovem, princi~ 
palmente daquele jovem que está mais a necessitar do apoio 
e do incentivo daqueles que possuem maiores responsabi
lidades na sociedade brasileira. 

Por isso, agradeço a V. Ex~ e concluo as minhas palavras, 
Sr. Presidente, ma~s uma vez felicitando a CNBB por essa 
acertada iniciativa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PresidEmte. (Muito bem i) 
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr. 

Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que 
é oCupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador- Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço 
Vénia a V. Ex•, Sr. Presidente, e à Mesa, para trazer nova
mente ao conhecimento da Casa um assunto que tem me 
preocupado, a URP. 

No dia 12 de setembro do ano passado, o eminente Presi
dente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do 
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Tribunal de Contas c:léi _União postulou, perante a Presidência · 
do Senado~ perante a Presidência da Câmara: "do$ Deputados 
e perante o Tribunal de Contas da União () pagament~ dessa 
vantagem, que ainda não foi paga aos ·serVidores públicos 
do Poder Legislativo até a presente data. · - - - - -

Como eu me convenço; Sr. Presidente, cada dia mais, 
de que o bQIJI direito está ao lado dos funcionário~ públicos? 
e por não concordar com a decisão: tomada pela Mesa! v~:m 
insistir que essa verba seja paga como um produto do drre1to 
líquido e certo dos funcionárioS. d~_ P<:?der Legisl:'ltivo. 

Quero dizer a V. Ex-s~ Sr. Presidente~ -Srs. Seri3.dores, 
-velho advogado ·que sou, aprendi em um faMOso livro escriiO 
por Piei·O Calamandrei que, em determinado niomentO, iepro
duz um conselho de seu pai. O livro chama-se "Eles, os Juízes, 
Vistos por Nós, os Advogados ... E o velho dava Q CQnselbo 
ao filho Calamandrei~ que é o autor desse livro~ dizendo: 
"'Ora, meu filho, depois de cinqüenta :;mOS Oe advocacia -
na Itália, evidentemente - sempre me pautei pela defesa 
daqueles direitos de que tive convencimento-. Mas lutamos 
em todas as instâncias e ocorre que a Suprema_ Corte_ não 
nos dá o direito que sistematicamente ·cjJ.téridemos que te
mosn. E, nesse caso, recoinendava ele, "s_eaJustíça lhe conce
de o direito é porque voCê tem razão; se·a-Justiça não lhe 
concede o direito, é porque você não tem razão". 

· ~~É uma resposta ingênuaH, dizia Calamandrei, mas é 
algo que traduz uma paz para o próprio postulante, para o 
próprio advogado. É com es_ta convicção, Sr. Pre~~ente, que 
vou lutar até as minhas últimas forças no sentido de que esse 
direito seja reconhecido e estendido aos fu~ciQQ.~,:ios d_o Po_der 
Legislativo, de vez que o Tribunal de Contas da União já 
efetuou o seu pagamento._ 

Vou-me permitir ler aqui o parecer que o nobre Senador 
Francisco Rolleroberg apresentou na Comis_são de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. Esse expediente só foi para lá às 
instâncias de sugestões das li_d_eranças, e após a audiência na
quela Comissão voltou, evidentemente_, à Me~a do Senado. 

S. E~ o S:r:._R~lato_r, a quem peço autorização para ler 
o parecer. diz o seguinte: 

.'!! Com fulcro no artigo 101, I, do Regimento Interno desta 
Casa, o nobre Presidente do Senad9 Federal, Senador MaUro 
.Benevides, encaminhou a esta Comissão cOnsulta acerca de 
viabilidade legal do pagamento dos valores relativos_ à _Unidade 
de Referência de Preços (URP), nos peiíodos previstos em 
Lei, com a devida correção monetária. 

Instruindo a Consulta, Sua Excelência anexou a legislação 
correspondente e as decisões dos Tribunais Superiores, todas 
no sentido do deferimento do pagamento da URP aos servido
res,. a título de recomposição salarial. 

Além das decisões proferidas no âmbito do Poder Judicá
rio, foi, ainda, concedido o pagamento da URP pelo Tribunal 
de Contas da Uni;\~ e pelo. Ministério Público da União por 
intermédio Procuradoria Geral da República. 

No âmbito do Poder ExecutivO, em )'arecer proferido 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, datado de 16 
de julho de 1991 foi n!cotiliecida a natureza jurídica dos paga
mentos das diferenças salariais e a competência do Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho pelo Tribunal ·Regional 
do Trabalho da ll!- RegiãO-_AM para cumprimento dos Acór
dãos que, em mãtéria- administrativa, deferiram·, em c3ráter 
normativo, o direito dos servidores ao recebimento da URP. 

·Em 19 de setembr_o de 1991, o Supremo TribUD.31 de 
Justiça, nO ·Processo AdministratívO n~ 649/90, em d_ecisão 

proferida pelo Conselho de Administração, deferiu, por maio
ria, o pedido de reposição salarial, com base na aplicação 
integral da URP. De igual modo, decidiu o Egrégio Tribunal 
Superior do Trabalho, no Processo n"' TST-RR-11 934/90-6 

Na Sessão AdministratiVa -reãlizada em -14 de outubro 
~ ~ 

de 1991, a Suprema Corte deliberou autorizar o pagamento 
aos_ s~rvidores pela aplicação da URP, do valor correspon
dente a 7/30 de 16J19% sobre os vencimentos dos meses de_ 
abril a julho de 1988, não-cumulativamente, corrigidos mone-

--tarianiente desde a data em que devidos até o efetivo paga
mento. Quanto ao reajuste correspondente à aplicação da 
-URP nO mês de fevereiro de 1989, o STF entendeu ser inde
Vido. 

Posteriormente, em 12 de novembro de 1991, por derra
deiro, o Tnbunal Superior Eleitoral, mediante Resolução n~ 
17.690, decidiu pelo deferimento do pleito dos seus servidores, 
aplicando, in totum, a decisão do STJ, no sentido da concessão 
da URP que deixara de ser efetivada nos meses de abril a 
outubro de 1_988e de fevereiro a dezembro de ~989, corrigidos 
monetariamente. 

Constata-se, portanto, que o TSE, Tribunal composto 
de membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tri
bunal de Justiça, decidiu de conformidade com pronuncia
mento_ do STJ, datado de 19 de setembro de 1991, isto é, 
no sentido da concessão integral da URP, não só nos meses 
de abril a julho de 1988 - como o fez o Supremo Tribunal 
Federal -mas, também, compreendendo os meses de agosto 
a outubro de 1988, e mais os de fevereiro a dezembro de 
1989, ~m a aplicação da devida corre!?o ~on~tária. 

Exaustivamente examinada a questão no âmbito dO Poder 
Judiciário, cOnstituindo coisa julgada nesse Poder, cumpre 
a esta Comissão, apCrias e tãO-Somente, o reconhecimento 
do óbvio: ~sto é, a juridicidade e constitucionalidade da maté
ria- e a competência do Poder LegislativO, ein razão do Piin
cípio constitucioilal da independência dos Poderes, para a 
adoção de decisão administrativa, no tocante à concessão da 
URPO aos seus servidores. - · 

Por todo o exposto, é o nosso Parecer pela inexistência 
de óbice, quer de natureza legal, quer de natureza constitu
cional, que impeça a adoção, pela Comissão Diretora desta 
Casa, de decisão administrativa, adotando a jurisprudência 
Trlbunais SuPeriores, deferindo--o pleito dos servidores e asse
gurando-lhes o pagamento integral da URP referente aos me
ses de abn, a outubro de 1988 e fevereiro a dezembro de 
1989, com a devida correção monetária." 

Vê-se, portanto, que se trata de uma decisão praticamente 
unânime, não fosse a divergência em parte inanifestada pelo 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

Eu me permito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em virtu
de da excelên~ia do voto e dos argumentos jurídicos aqui 
trazidos, também pedir vênia ao Senador Jutahy Magalhães, 
para ler o parecer que S. E~ apresentou à Coniissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania na ocasião em que se votava a 
matéria. 

Quero dizer, antes de fazer a leitura desse voto, que 
há duas decisões proferidas a respeito-de pagamento de URP. 
A primeira delas é de natureza administrativa, em que os 
tribunais não operaram como órgãos juridicionais, mas apenas 
administrativamente entenderam que os pagamentos eram de
vidos; a segunda é que há decisões judiciais. Portanto~ onde 
houver atuação do Estado, através da prestação jurisdicional, 
há ·a determinação do -pagãmento da uRP aos funcionários 
que tenham ajuizado pleito perante o Poder Judiciário. -
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Por conter aspectos jurídicos importarites~ eu me permíto 
ler o voto do Senador Jutahy Magalhães. 

"O Senhor Presidente do Senado Federal~ ilustre Senador 
Mauro Benevides, submete a esta Comissão consulta, na for
ma do Ofício n~" 765191-GP, dirigido à Presidência OeSte CQ)~
giado, a fim de colher orientação deste órgão Técnico a respei
to das medidas a serem a dotadas na Casa, fundadas na exegese 
da legislação relativa à URP (Unidade de Referência de Pre
ços) e conseqüente aplicabilidade, considerando-se, inclusive, 
as pertinentes decisões, de caráter administrativo, tomadas 
no âmbito dos -:fribunais Superiores. _, ·- --~--_ · 

O OfíciO _em quCstão é acompanhado de legislaçãO citada 
e de cópia de algumas daquelas decisões. 

Para a correta compreensão da matéria, cumpre, primeí
ramente, descrever o painel normativo em que ela se enqua
dra; em seguida, abordar as diretrizes seguidas pelos Tribu
nais; por último, examinar O problema de sua aplicação no 
Senado. 

I- A LEGISLAÇÃO SOBRE A URP 

1.1-No Ofício que encaminha a consulta do Senhor 
PreSidente, Sua Excelência faz um resumo histórico da legisla
ção que criou, mõdificou e extinguiu a URP.-

Referido resumo é insuficiente-para o pleno entendimento 
da questão, daí por que a necessidade de outras informações 
sobre o panorama normativo pertinente. - ---

1.2 A URP (Unidade de Referência de Preços) foi insti
tuída nos termos do art. 3o;o do Decreto-Lei n9 2.335~ de 12 
de junho de 1987, o qual, além disso, dispôs sobre congela
mento de pre~7 aluguéis, reajustes mensais de salários e 
vencimentos, e deu outras providências. 

Para os objetivos da matéria ora examinãda, interessam, 
fundamentalmente, as normas constantes do seu art. 3"'7 caput, 
e respectivo§ 1'", bem assim dos seus arts. 4"', II e IV, e 
8!, a saber: 

~'Art. 3o;o Fica inStituída a Unidade de Referência 
de Preços (URP). para firis de reajustes de preços e 
salários. · 

§ 1"' A URP, de que trata este artigo, determinada 
pela média da variação do IPC ocorrida no trimestre 
imediatamente anterior, será aplicada a cada mês do 
trimestre subseqüente pelo seu valor fixo. 

Art·. 4"' Iniciada a fase de flexibilização de preços 
observar-se-ão as seguintes regras: 
••• • ••• • • • •-••• •• • • •••• • ••• •••••-•••••••••' •••••••• ••••••n~~.-.~~~~•••~ 

II -nos primeiros três meses, a variação percentual 
da URP, em cada mês, será igual à variação percentual 
mensal média do Índice de Preços ao Consumidor -
IPC, ocorrida durante o congelamento de preços; _ 

IV -nos trimestres que se seguirem ao referido no 
inciso II, a variação percentual da URP, em cada mês, 
será fixa dentro do trimestre e igual à variação percen
tual média do fxidice de Preços ao Consumidor- IPC, 
no trimestre imediatamente anteriõr. 

Art. s~ Fica assegurado aos trabalhadores, a título 
de antecipação, o reajuste mensal dos salários, inclusive 
do salário mínimo, pen-sões, proventos e remunerações 
em geral, em proporção idêntica à variação da Unidade 
de Referência de Preços (URP), excetuado o mês da 
data-base. n (grifos da transcrição) 

Como se observa, criou-se, uaqVt:icl-época, um' mecanismO 
de reajuste pós-fixado, aplicável a cada mês do trimestre subse
qüente ao da fixação da URP, pela média da variação do 
IPC no-trimestre imediatamente -anterior, assegurando-se aos 
trabalhadores em geral, inclusive servidores públicos, reajuste 
meDsal, com base na URP assim apurada. 

1..3 Pelo Decreto-Lei n9 2.425, de 7 de abril de 1988, foi 
suspensa a aplicação da URP. 

Exatamente como esclare'ce o Ofício do ilustre Presidente 
do Senado, a siste~ática do re3.juste pela URP, agora a título 
de reposição, foi determinada pelo Decreto-Lei n? 2.453, de 
10 de agosto de 1988, e pela Lei n" 7.686_, de 2 de dezembro 
de 1988, "verificando-se, assim, um in,terregno corresponden
te ao período que mediou entre a suspensão" e a entrada 
em vigor da nova norma. 

1.4 Finalmente, com a advento da Medida Provisória 
n' 32, de 15 de janeiro de 1989, convertida depois na Lei 
n'7.730, de 31 de janeiro de 1989, foi revogado o Decreto-Lei 
tr-' 2.335/87 - conseqüentemente extirita a URP - e criado 
um nóvo mecanismo de reajuste de salários, vencimentos, 
proventos, aposentadorias etc. -

1.5 A cm;tsuha abrange um pedido de eXame das ~·perti
nentes decisões dos Tribunais,, o que se passa a fazer neste 
voto. 

ll-AS DECISÚES ADMINISTRATIVAS DOS TRIBU
NAIS 

2.1 No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a 
questão foi suscitada em virtude de um expediente oriundo 
do TRT da 11' Região, reconhecendo aos servidores as seguin
tes parcelas: 

ua) diferenças salariais decorrentes da não aplica
ção das URP dos meses de abril e maio de 1988 até 
os meses de agosto e novembro do mesmo ano e refle
xos delas decorrentes, concedidas em decisão do TRT
Manaus, através do Acórdão n"' 567/91, exarado a fls.-
77 da Matéria AdministratiVa -Processo TRT-
MA-185191 e ~ 
- b) diferenças salariais no período de fevereiro a 
dezembro de 1989 pela não aplicação do percentual 
de 26,05% (vinte e seiS vírgUla zero cinco por cento) 
a título de reajuste Sal.arial e reflexos delas decorrentes, 
conforme Acórdão n' 333/91, lavrado a fls. 83 da Maté
ria Administrativa- Processo TRT-MA-105191." 

O Presidente do órgão, tendo em vista a necessidade 
de alterar a programação de ~espesas _para atendimento da 
deCISão, resolveU, preliminarn:lente, cOnsultar o Ministério da -
Economia, Fazenda e Planejam.ento que, por sua vez, àten
dendo a pareceres exarados, respectivamente, pelo Departa
mento de Orçamentos da União e Procuradoria-Geral da Fa
zenda Nacional_, declarou nada ter a opor quanto aos aspectos 
orçamCntários da matéria. 

Voltando a questão ao TST, o Diretor-Geral da Corte, 
após minucioso relatório de todos os aspectos da questão, 
sugere ao Presidente: 

·~ ••. considerar a possibilidade de sua extensão no 
âmbito deste Tnõunal, de forma a permitir o paga
mento corrigido monetariamente de acordo com a tabe
la de coeficientes de reajustes elaborada pelo TRF da 
1' Região.H mas devidamente atualizada para o mês 
em que forem liberadas as respectivas folhas, se autori
zado, dos valores resultantes das parcelas de que falam 
as alíneas a e b retf<?, beneficiando todos aqueles qu~ 
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constaram de folhas de pagamento do Tribunal, nos 
mencionados períodos, excluídos, quanto à alínea a 
os servidores já contemplados com ·as decisões judici3.is 
a que nos referimOS." · 

Foi então autorizado o pagamento ad refe~odum 
do órgão especial em despacho datado de 26-7-91. 

2.2 Já no Superio'rTribunal de Justiça, a matéria 
foi apreciada no Processo AdminiStrativo_ n" 649/~, 
sendo deferida idêntica pretensão nos termos do se-
guinte voto do MiniStro Pi~s Trindade: -

Estou lendo ·aqui a decisão do ~uperior~Tribunal 
de Justiça que é a Corte encarregada de interpretàr 
as leis quando ocorrem conflitoS enl-matéri3. 'de-sem-
dores públicos. - -

-''Para o trimestre de séiembro a novem
bro de 1988, a média representativa __ d_a URP Joí_dete~
minada em 26,05%, a qual, como recomposição salarial 
deveria incidir nos meses do_ trimç_S~re de 4~~~m9.rq 
desse mesmo ano a fevereiro de 1989.~ ou seja,_ árécç~.
posição seria dividida em três parc_e_l_as mensai~_._.Y_c;m
cido o período aquisitivo ·do dire.ito. .à r~posição, em 
pleno andamento do período de gozo desse direito, 
veio norma nova - Lei n"' 7 .739,_ de .31 de janei.rCi 
de 1989, a revogar o sistema URP faltando, assim, 
a reposição da parcela, já anterionrieilte fixada, corres
pondente ao mês faltante para-integrar ·o trimestre, 
ou seja, revei"eiJ:ó"âe1989.'' 

Além de reconhecer devido " ... o pagamento a tod_os os 
que figuram na folha de remuneração do extinto Tribunal 
Federal de Recursos ... /', e do Tribunal, S1,1perior de Justiça, 
computada a correção .monetária do pepo_do de_ ~orte a "re
compor o valor indevidamente retido,., o magistrado, apre
ciando pedido suplementar relativo à reposição da URP sus
pensa no exercício de 1988, por força do D.e..creto:-Lei n~' _2.425, 
de 7-4-88, sentenciou: 

". ~·- estou em que os servidores têm direito à mes
ma, em relação aos meses em que esteve suspensa, 
sabido que a reposição sOmente ocorreu em meses sub
seqUentes, por força do Decreto_-Lei n"' 2.453!88 e Lei 
n"' 7.686/88, mas sem recompor o_que ficara suspenso, 
correspondente aos meses de abril a julho desse mesmo 
ano." 

2.3- O Tribunal de Contas da União~ perfilhando os en
tendimentos esposados pelo Superior Tribunal de Justiça e 
Tribunal Superior do Trabalho e considerando o pronuncia-
mento da Procutadoria_-Geral da Fazenda Nac;:jQ.pJl_l_,j_á ~h.J._di:- __ _ 
dos, resolveu, em 20-9-:-91, autorizar os órg~os administrativos 
competentes a aplicar" ... a Decisão adotada em 19 de setem
bro de 1991, pelo Conselho de Administração, do Superior 
Tribunal de Justiça (Processo n"' 649190)_.'" 

2.4 Finalmente, no dia imediato, o Superior Tribunal 
Militar, atendendo _a idênticas razões, deliberou ". ~ autorizar 
o pagamento das parcelas remanescentes da URP _d_e fevereiro 
de 1989 (26,05%), no período de fevereiro a outubro d.e 1989, 
inclusive, com incidência de correção monetária e isenç_ão 
dos descontos previdenciários, condicionado à liberação dos 
necessários recuis'os õrç~mentários e dele excluídos os servi
dores já b~nefidados por decisão judicial". 

"2.5 __ Eri::t pOSição iri.inólitãria, dentre ás decisões adminis
trativaS dos Tribunais S_upeiiOi"es-, figllrã_ã_âo Supremo Tribu
nal Federal, consoante_ os termos da Ata de su_a 19•_S_ess~Q 
Administrativa, prOferida, por maioria de votos, em 14 de 
outubro de 1991, quando esse Tribunal autorizou o paga-. 

niento, aos seus se-rvidores, da URP relativa ao .. valor corres
pondente a 7/30 {sete trinta- avoS)" de 16,19% SObre os venci
mentos dos meses de abril, maio, junho e· julho d~ 1988, 
rião cumulativamente, corrigidos monetariamente desde a da
ta-em que devidos, até o efetivo pagamento . .,.Por outro lado, 
entendeu a Corte SUprema, -nessa- mesma'-decisão adminis
trativa, "indeyido, tanto para_. seus serv_idqtés_, ·quanto- para 
seus Ministros; o reajuste coriespondente· à apliéação da URP, 
I-to-mês de fevereiro de 1989;pôr ter sido· revogado pela Lei 
Ii9 7.730, ·publicada no primeiro dia desse mesmo mês ... ". 

Aqui, abro um parêntese para dizer que essa decisão. 
é administratiVà, não uma decisão judiCiaL A Lei n"' 7.730 
!em que ser questionada pelo Poder JudiciáriO ria sua incO_riSti'
tucionalidade porque, na verdade, ela veio romper um direito 
que os servidores já tinham; quer dizer, os seividores tinham 
dil-eíto a esseS 26;05% e o que o SU.prémó ~ribunal Federal, 
não-ciUis foi, õa Verdade, numa SC.sSã03.dmin1sti"ativa, transfor
mar esse julgamento num julgamento judicial. É exatameiife 
em deCorrênciá dissO que o Suprema não décidiu, sob o ponto 
de vista da sua competência: como Supremo Corte, se é devido 
o\.Cnao esse--adicional. - - ---, - - -

Diz ainda o parecer: 

-"A ã.náiise dessaS decisões adin.iliiStniiivas ser~-{ei
ta _adiante, quando do exame da questâo no âmbito 
do Senado~ _ - _ . , ~ '· ______ ~- ~-·-:~.-

Examinar-se-á a matéria, agora, no que se refere 
ao pronunciamento dos Tribunais, em casos concretos 
de contenciosos envol:ven.do o mesm,o assunto." 

Quero aqui chamar a atenção dos Srs. Senadores, porque 
vou ler alguns acórdãos de decisões judiciaiS, portanto, onde 
houve a prestação jurisdicional; o Estado. foi convocado a 
posicionar-se e o Poder Judiciário disse que a URP é devida. 
P3sso à leitura do texto, Sr. Presidente: 

III- O PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DOS 
TRIBUNAIS 

3.1 Em decisões de natureza jurisdicional, diversas cor
tes vem reconhecendo a constitUcionalidade e a legalidade 
da pretensão. Assim se pronunciou o antigo Tribunal Federal 
de Recursos na Apelação Cível n9 167486; 

"Adminsitrativo. Funcionário. URP. Pagamento. 
Deve ser mantida a decisão que defere o pagamento 
dos reajustes salariais decorrentes da variação da URP, 
nos meses de abril e maio de 1988" (DJU 34-.89). 

Essa decisão é do 1FR na apelação n"'167.486. 
3.2 Os recéin.:Criàdos Tribunais F~erais Regionais não 

discrepam do entendimento: · .,_' · 
"Funcio_n~rio público.~ reajustes de vencime;1_1tos pela 

Unidade de Referência de Preços - sistemática suspenSãO 
pelo Decreto-Lei n"' 2.425/88....:.. ilegitimidade direito adquirido 
e ato jurídico p·erfeito existente inconstitucionalidade reco
nhecida. 

1 -O direito. ao reajuste_ mensal de vt?ncimento~ pela 
Unidade de Referência de Preços - URP acha-se submetido 
a um_ período trimestral de aquisição durante o qual existe, 
tão-somente, expectativa de direito. Findo, entretanto, o' tri
mestre e havendo variação do_ Índice de ~reços ~_a...., Ç!>º-~u
midor, nasce o direito ao aludido _reajuste, e_m percentUal 
fix<i pára os "três meSes· imediatamente posterioies, que -pli:S~a 
a integrar o patiiiriônio do funcionário· público como diréito 
adquirido, intocável e resguardado por princípio constitricio-
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nal expresso. (.Constituição_ Federal de 1967, art._ 153, § 39 ; 

Constituição Federal de 1988, art. 5~, item XXX, VI). 
2- Quando o art. 1~> caput, do_ Decreto-Lei n9 2.425/88, 

suspendeu, em 7-4-1988, os reajuSte~ pela Unidade de Refe
rência de Preços - URP, dos vencimentos de abril e maio 
de 1988, nãO m,ais po-deria fazê_-lo porque o. direito a tais 
reajustes já se ~Ç<?rporara ao p:;ltrimdriio do fuiicionáriO~públi
co (direito adquirido) desde. 1~>-3-1988-em dec;;on;ê_nciado 
término do trimestre aquisitivo (dezembro de _1987 ,- janeii'o 
e fevereiro de 1988), ocorrido em 29-2-1988, sendo ato jurídico 
perfeito. 

3- Inconstitucionalidad~ do art. 1~ caput~ do Decreto~ 
Lei o9 2..425/8,8~ reconhecida. "(decisão do .. PlenO do" TFR 
da 1~ Região na Argüição de Inconstitucionalidade n"' 
100619/89 ~ DJU 24-6-91) ~o ~ . • 

''Coristitucional e adm.iniStrativo. Funcionário Público. 
Reajustes d~ v~nç:imentos pela Unidade de Referência de 
~reços. Suspensão. Inconstitucionalidade_ dP art. 1? caput, do 
Decreto-Lei n~'-2 .. 425/88, 1 -A inconstitucionalidade d9 art. 
l"'caput, do Decreto-Lei n\> 2.415/88~ que suspendeu o reajuste 
mensal de vencimentos pela Unidade de Referência de Preços, 
nos meses de abril e maio- de 1988, foi reconhecida por este 
Tribunal, em sessão plenária, uma vez que o -direito a esse 
reajustejá havia"i~corpc;:n-_a_d_o ao património do funcionalismo, 
desde 19 de março de 1988, em decorrência do término do 
trimestre anterior (dez/87, jan. e fev./88), erit-face do disposto 
no § 3"' do art. 153 da Constitüição de 1967, e art. 5\>, XXXVI, 
da Constituição Federal vigente. 

2-O pagáiilént(), cõrrf juros e corieÇãO monétária, do 
aludido reajuste, a partir da data-do cancelamento indevido, 
é. conseqüência lógica do reconhecimento da inconstitució

. nalidade do dispositivo legal citado. 
3 -Apelo e remessa improvidos. 
4-Decisão m3ritida. "(Decisão da 1' Turma do_ TFR 

1• Região na Apelação Cível n' 114870- DJÜ26-8-91) 
''Administrativo_, Unidade de Referência de Preços.'' 

I-Reajuste de vencimentos e salários na mesma propor
ção da variação da URP, estabelecido pelo D.L. n9 2.335/87, 
posteriormente suspenso pelo D.L. n9 2.425/88, a partir de 
abril de 1988. ~ · ~ ~~ ~~~~~~ ~-

II-O restabelecimento do pagamento, através do D.L. 
nl'2.453/88 e·da Medida Provisória nç. 20, de 11 ~ 11 ~88, transfor~ 
mada na Lei n9 7.686/88 não tornou sem objeto a ação, devido 
ao efeito cascata interrompido, reforçando a tese de que não 
poderia ter havido a suspensão, pois, decorrido o primeiro 
trimestre de 1988, surgiu o direito adquirido à incidência da
quele percentual no trimestre seguinte. 

. , .III-Recurso Provido. (décisão da 1• Turma do TRF 
da 1• Região na Apelação Cível n' 205998/91- DJU 14-5-91). 

- Eu poderia citar aqui outras deciSões, que são muitas, 
mas vou parar por aqui. Permito-me ler a conclusão do voto. 

O Tribunal Superior do Trabalho confirma os julgados 
dos Tribunais Regionais: 

"URP de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
_.._difeito adquirido -isso aqui já é decisão do TST. ' :À Portaria Ministerial trezentoS e Ciriqüentã- e Quatro, 
Ve,ic\Jlada em trinta de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito, fixou para o trimestre de dezembro de mil novecentos 
e' Oitenta e oito, janeiro e fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e nove, o índice de correção salarial na razão de vinte e seis 
ponto zero cinco por centO mensal, calculado com base na 
nié:~ia da variação mensal da URP do trimestre anterior. 

A Irei sete mil setecentos e trinta de oitenta e nove, 
ao alterar a política salarial então vigente, violou o direito 
adquirido dos trabalhadores de verem seus salários corrigidos 
em vinte e seis ponto zero cinco por cento em fevereiro de 
mil novecentos e. oitenta e nove pois, repito, em novembro 
de mil novecentos e oitenta e oito os obreiros já possuiam 
este direito, com a edição dã po-rtaria acima aludida: ,-(ífecisão 
da 2• Turma do, .STS no Recurso- de Revista n9 7593/90 -
DJU 30-8-91. ~~ . 

"Não poderia a Lei sete mi", setecentos e trinta de oitenta 
~,.nov_e, fr.uto de conversão Qa.Medida Provisória trinta e 
dois, extinguir a_URP já fixada para o mês de fevereiro de 
mil novecentos e Óiie-nta e nove, atraVés da Portaria Ministerial 
trezentos e·cinqüentá e quatro, de dois de dezembro de oitenta 
e oito, eis que incorporada ao património dos obreiros, por 
força_ do princípiO do respeito ao direito adquirido. Nã9 pode
ria o referido diptóma ·legal retroagir no tempo para descons
tituir situação üri_iitãvel consistente na apuração da inflação 
verificada nos meses de setembro, outubro e novembro de 
I!l_il novecentos e oitenta e oito, bem·como o curso do trimestre 
Subsei:J.üérite durante O qual, em--dois meses, ocorreu o reajuste 
dos salários dos trabalhadores com a incidência da pretendida 
URP.;' (Decisão'da 1' Turma do TST no Recurso de Revista 
n' 20690/91- DJU25-10-91). ~ 

IV- A QUESTÃO DO SENADO FEDERAL, 
~ ~ -0 DIREITO APLICÁVEL 

E A ORIENTAÇÃO DESTA COMISSÃO 

4.1. A· cOnsUlta formulada -Pelo ilustre Presidente desta 
Casa ·não apresenta Um referencial concreto de pretensão ad
ministrativa, em relaÇão à matéria "ora examinada. 

Supostamente, porém, tal pretensão é aquela objeto do 
Processo o\> 015613/91-7, submetida à _Conlissão Diretora: pelo 
Sindilegis - Síi:tdicato dos Servidores· do Poder Legislativo 
Federal e do Tribunal de Contas da União. 

Nesse Processo, o Sindicato, invocando a decisão admi
nistrativa proferida de acordo com a autorização do Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho, mencionada no item 2.1 
do presente voto, re·quer "seja ad_otad_o no Senado o mesmo 
procedimento admiriistrativo'', isto-é: pagamento das diferen
çrur salariais resultantes da não-aplicação das URP dos meses 
de abril e maio de 1988 e das diferanças salariais decorridas 
no período de fevereiro a dezembro de 1989, pela não~apli
cação de 26,05%~ a título de reajuste salarial e reflexos decor
rentes. 

4.2 A indagação fundamental é se há direfto que auto~ 
rize o deferimento da pretensão do Sindilegis, 

4.2.1 O Pro_blema decisivo, a meu ver, se prende ao 
direito adquirido <;tos servidores à percepção do reajuste, pela 
URP, _e das dife_renças salariais dele decorrentes, nas duas 
hipóteses, ou seja, nos meses de abril e maio de 1988 e feve
reiro de 1989. 

Com efeito, como se viu, ~ Medida Provisória n9 32, 
de 15-1-89, posteriormente convertida na Lei n\> 7.730, de 
31-1-89, extinguiu ã. URP. 

Entretanto, àquela altura, já oS S"eividores públicos em 
geral faziam juz <). incorporação da URP relativa ao mês de 
fevereiro daquele ano, por força do disposto no próprio Decre~ 
to-lei n\> 2.335/87, que assim o assegurava, para prevalecer 
no trimestre seg~inte ao da fixação do índice com base na 
média do IPC do triinestre imediatamente anterior. 

Em face de tal sistemátiCa, estava em vigor a Portaria 
n\> 354, de 20-11-88,- do Ministro da Fazenda, que em seu 
art. 19 fixou a taxa mensal de variação da URP, para os meses 
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de dezerobro/88, janeiro e feVereiro789-t__em 46-,5%_ (vinte e 
seis inteiros e cincO centé_siriios por cento). -

Assim sendo, quando foi editada a r~ferida Medida Provi
sória, bem assim a citada Lei de Conver$ãO, os _setvidores 
já -e-rarn--aeren:tores do direito à incorporação da URP, na 
remuneração de fevereiro de 1989. 

4.2.2 Flagrantemente, portanto, a -Medida Provisória 
n~ 32/89 e a Léi n~ 7. 730/89 prCjudicarafri o direito adquirido 
dos postulantes, viOlando o princípio estabelecido no_ inciso 
XXXVI do art. 59 Constituição, assim expfésso:-

XXXVI- a lei não prejudicarã o direito adqui
rido, o ato jurídico perfeito e a. Coisa julgada-;" 

4.2.3 O mesmo -fundame:n~q que justinca o _acolhimento 
do pleito, quanto à URP de fevereiro d.e 1989 e suas S\J.bse
qüentes repercussões, aplica-se- á suspensão do_ pagamento 
da URP nos meses de abril e maio de 1988, época em que 
já h·avia sido ad_quirido o direito ao rece.QLmento Qa_:va_riação 
do IPC, ocorrida no trimestre_ imediatamen.t_e_ ~nte~iox:-

É que o Decr~to-Lei n~ __ 2_A25, de 7· de abril de 19_88, 
frustou a legítima expecüfffi'a ao recebimento_ do percentual 
de 16,19 relativo à depreciação monetária aferida pelo IPC, 
no período de dezembro/87, janeiro e feve.r::eiro de 1Q88, cujo 
direito se tornou adquirido a partir de março de 1988, abran
gendo, além desse mês, os de abril e maio daquele ano_. 

4.2.4 Não obstante o entendimento contrário, espÕsado 
por escassa maioria de votos dos Mini~tJ;"OS do SUpremo "J;'ribu
nal Federal, na sua decisão administrativa; em contraste com 
decisões de igual natureza dos demais Tribunais Superiores, 
entendo, data venia, que a melhor exegese constitucional, 
nesse caso, não provém da Corte Suprema. 

Fosse ela uma decisão de natureza jUrisdicional, mesmo 
com a opinião contrária, todos d_eve_rfaffiQs adotá-la. Entre
tanto, considerando tratar-se de pronunciamento interna cor
poris, não vinculativo s~não para o próprio Supremo Tribunal 
Federal, ouso divergir do seu entençlimento._ 

4.3. Assim, concluo que esta Comissão. em resposta 
à consulta formulada pelo Presidente do Senado, deva dar 
a S:ua Excelência a seguinte orientação quanto aos procedi
mentos administrativoS _cabíVeis na espécie~ 

4.3.1 Reconhecer a prevalência do direito adquirido 
subjacente à pretensão do Sindilegis. 

4.3.2. Isto posto, reconhecer devido o pagamento da 
URP relativa ao mês de fevereiro de 1989, de 26,05% e as 
decorrentes difercnç_as_salariãis acaso existentes até o efetivo 
implemento das disposições da Lei no 7. 923, de 12 de dezembro 
de 1989, que dispõe sobre reposição salarial dos servidores 
civis e militares, reconhecer, igualmente, devido as YRP de 
abril e maio de 1988 e Seus ;reflexos. 

Esse é o voto do Senador Jutahy Magalhães, proferido 
na Comissão de_ Constituição, Justiça e Cidadania. 

Em seguida, o expediente foi remetido à Mesa. No ano 
passado, os funcionários estavam num de_sespero enorme, na 
busca, exatamente, da obtenção desse pagamento, pois Presi
dente do Senado Federal, em visita aos funcionários da Gráfica 
desta Casa, havia dito que pagaria a URP; portanto, já havia 
esse compromisso. S.. Ex', ao que me falou, sempre entendeu 
ser devido o pagamento. Daí a Mesa do Senado Federal ter 
baixado a seguinte resolução, ou deliberação da Presidência: 

Proc~~so n~ 01~613/91-7 

DETERMINAÇÃO DÁ PRESIDÊNCIA 

~ __ -.O,_P-r:~fdefite d-o:.St1:~~.áo_ Fê,qefal, no ~s~.d~_Suas atribui
ções constituçionªis, legais e regimentais, e considerandO os 
pareceres favoráveis dÕ ."R~laiOr~.- SenaQ.or.-biiceu Carneiro, 
e_-_da Çomis~ã_o d~ Constit1,1.iÇãq,_ .I1.1st~ça e -G~P~dania; 

Considerando as de.ciã.í-áções já ado-taQa~ pelo Tribunal 
de Contas da União e Superior Tribunal de Justiça; 
- · Consideran,do_ que fo·i Credenciado pela Comissão Dire
_tora_ do Se.nado

1 
Federal a promover, conjuntamente .com o 

-·Senhor Presidente da Câmara-dos Deputados, estudos conclu-
··sivos sobre a matéria em-qUestãO; · 

CónSidérano a necessidade de preservar os recursos or_ça
mentários do Senado Federal da incidência creSCente da éorre
ção monetária, -

Resolve autorizar a Subsecretaria de Adminsitração de 
Pessoal a efehiai adiantamento âe 30_%-(trí.i:it~ por cento) 
das parcelas correspondentes às URP, aos servidores que a 
elas têm direito, e que não foram pagas rroS meses de_abrilt88 
(16,19%), maio a julho/88 (35%). agosto a outubro/88 
(16,19%) e fevereiro a dezembtõl89 (2~6,05%)' t:bm inci4ên_cia 
~d~ correçãó mone~áriá e- isenção. Oos descontos previdenciá
rios, tend() em vista a disponibi_lidade orçamentária e firian-
ceira do Senado Federal. -

Brasflia, de janeiro de 1992. -Senador Mauro Benevides 
- Presidente do Senado FederaL 

Foi, então, autorizado o pagamento ·desta verba, d~sSe 
adicional que estava atrasado. Em seguida, a Mesa ficou mu_~to 

-.preocupada com QS reflexos desse pagamento e resolveu modi
fiçar o seu entéridimento: PJitn.~iro, a ·Mesa entendeq. _gue 
tinha que pagar os 30% comO_ URP, notem bem, como UR.P. 
Agora, em decoiTência de :;l Câmara dos D~putados, através 
de seu Presidente, ter tido uma outra postura - a C_âfn-ara 
entendeu que não deveria pagar - e devido ao fato _d~. o 
Presidente viver aqui pressiOnado por essaS contingências ciue 

_ c_onheç:emos, re?olveram baixar _ _o seguinte projeto de resolu
ção, que se converteu, na verdade, em uma decisão da .Mesa 
que, s_e~ramente, d.eyerá vir para o Plenário para apreciação. 

Diz o projetO de. resolução, na verdade, já com eficác;ía 
plena: · 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N• , DE 1992 

Altera a Resolução n~ 48, de 1989, que institui a 
Gratificação de Natal. 

O Senado Federal resolve: _ - , , 
A;t. 1• O§ 3• do art . .l' da Resolução n' 48, de 19&9, 

passa a vigorar com a seguinte redação: . . .. 
"§ 3~ No mês de junho de cada ano será paga, 

como adiantamento da Gratificação, metade da remu
neração correspondente a esse mês, Podendo a Com"is· 
são Diretora aUtorizar que o -adiantamento seja: efetua
do em outro mês ou em valor- superior, limitado à 
remuneraÇão mensal a que o servidor tiver direito, ob
serVada a disponibilidade orçamentária e financeira do 
Senado Federal." 

Art. 2'-' Na hipótese de o servidor já ter recebido algum 
adiantamento, fica o" mesmo considerado como antecipação 
da GratificaçãO de Natal. -

Art. 39 ESti Res..olução entr~ em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros rettoativos ao" dia 1!' de 
fevereiro de 1992. 

--------
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Art. 49 Revogam-se as dispoSições em-contrário. 
Verifica-Se~ POrtanto, que os servidores, no seusjuspostu

landi, pretendiam fosse paga ? URP, mas a URP se transfor
mou em um adiantamento ao 13"' salário; -c_a:mõe!ifã iia própria 
exposição de- motivos assiiiãda pelos integrantes da Mesa -
leio parte da justificativa desse projeto de resolução: 

EstahiOs -pràpciildó',· também, qUe sej~-Considerado 
como adiàntam.ento da Grâtific<içãó ·de Natal o adianta
mento ~é:imneratórió''~Utbrii:âdo 'p-elo PieSidente -do 
Senado no-dia -6 de feVereiro de 1992. · 

Vejam, Sis. ·s~nadores, que aquilo que os servtaores qUe
riam, na verdade, se converteu naquilo que não queriam, 
que foi transfo:imã:r oS 30_% adiantados como URP em parte 
do 13~' salário a que tinham direito. _ ·- · 

Na verdade, houve um julgamento extra petita, ultra peti
ta e não é nada daquilo qu.e foi postulado. 

Acho, Srs .. Senadores, que estamos diante de_ m:na sit\la
ção extremam_ente injustã, 4iria até com laiVoS· de_iniqüiQade, 
porque o Superior Tribunal de Justiça já pagou;~o 'J'ribunal 
de Contas, que se encarrega de fiscalizar os orgãos públicos 
da União, já pagou seus funcionários; o Superior Tribunal 
de Justiça, que· é o· tribunal encarregado de j~lgar açóes desta 
natureza, já_pagou·-os-s-eJJs Servidores, e qs_fu_ncionários do 
Tribunal Superior do trabalho já receberam essa gratificação. 
Os funcionários dos cinco Tribunais RegiÕÕais Federais- brasi
leiros já -reCeberam. Tod_os os Tribunais Regionais do Traba-
lho pagaram os seus servidores. _ 

De forma que= ·entendemOs que este é uiri direito que 
temos que assumir, ou vamos nos converter naquilo em que 
se converteu o Governo, quer dizer: admite serem devidos 
os 147%, mas cjúe não podem ser pagos, e ·ar entra a Justiça 
com um componente para adiar o pagamento. Ota. não pode
mos transformar esse direitO dos funcioiláriOs, qUe é receber 
a URP. nos 147%--óOS--servidores do Poder Legislativo; acho 
que é uma injustiÇa. --- --

Na verdade, o que aconteceu foi O Seguinte: a MeSã. deu 
com uma mão ·e retirou com a o·utra. Acho que isto não 
é Correto, além do mais, data máxima vêriiâ~" jU.fgOU àté com 
um· certo aspecto que, ·não representa o que os funcionários 
desejam - ninguém- pe!díti- ã.díantamentO 'dé 13~ "saiá_rio; na 
verdade é isto. 

Tomei ciência de que o eminente Presidente Mauro Bene
vides havia sustado esse pagamento porque o Procurador
Geral da República teria ajuizado uma açãO direta de inconsti
tuciOnalidade, aliás não uma, mais duas contra os Tribunais 
Regionais d_o Trabalho das 3• e 4~ Regiões. Tenho aqui a 
cópia da argüição de inconstitucionalidade e o deferimento 
Cautelar que o Supremo Tribunal Federal deu impedindo que 
aquelas decisões prevalecessem. 

Para evitar não tomar· tempo d_os sei'lhoreS, leio apenas 
pàrte de uma explicação que o Sindilegis deu através do seu 
Presidente Mauro Dantas: · 

.. A imprensa divulgou notícias pouco esclarece
doras sobre o assunto Perdas Salariais (URP), decor· 
rentes de decisão recente do STF. 

Na verdade o que o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, em sessão do dia 7-2-92, referendou, isto é, 
apoiou, foi decisão do Exm~' Sr. :Ministro-Presidente 
daquela Corte, que, em liminar suspendeU a aplicação 
de Resoluções Administrativas dos TRT da 3~ e 4• Re
giões que decidiram incorpàr3i aos Vencimentos dos 
juízes ~ servidores destes tribunais as diferenças sala
riais decorrentes do pa~amento da URP, g~rando assim 

efeito caS'cata que resultou em aumento indevido de 
vencimentos. . · 

· ; -, A Pi-ocuradoria-Giral da República insurgiu-se 
· · Contra taiS-Resóluções na·s AçÕes Diretas- de Inconstitu· 

êiónalidade ri11 661 e 662 e obteve a suspensão liminar 
pelo Pre~i_dente de aplicação daquelas resoluções por 
configurarem aumentos de vencimentos como resul
tado de incorporação dos 26,05% (URP)." 

Portanto, não há relação entre essas ações diretas de 
inconstitucionalíaãdes que foram argüidas cautelarmente com 
o problema do pagamento da URP. O que há, na verdade, 
é um_a desigualdade de tratamento. Não estamos pagando 
a URP, embora todos os tribunais já o tenham feito. A decisão 
do Supremo TribUnal Federal, sabemos, foi político-admi
nistraJ,:iva. O S'J'f não quís assumir isso. Indago: por que o 
Procurador-Geral da República ·até hoje não argüiu a inconsti
tucionalidade do pagamento que o Superior Tribunal de Jus
tiça fez a todos os seus Ministros e funcionários? Por que 
o Pr-ocurador-Geral da RepúbliCa não ajuizou ação direta de 
inconstitucionalidade contra o pagamento aos ministros e fun· 
cionários do Tribunal Superior Eleitoral? POf que nãO argüiu 
in'Consütucionalidade_ contra atos do Superior Tribunal_ Mili
_tar, que hoje autorizou o pagamento a todos os s.eus ministros 
e funcionários? 

Ou os funcionários do Senado são de segunda categoria 
e têm direitos qo·e- outros não têm, ou eles têm que receber, 
porque são funcionários e a Constituição assegura-lhes o direi
to de igualdade._ O que não acho justo é uma decisão dessa 
que, na verdade, não traduz o_ espírito que, sei, norteia as 
decisões _do eminente Presidente do Senado Federal. 

Sr. Presidente Mauro Benevides, vou encerrando por 
aqui o _meu discuf$Q, fazendo a V. Ex~ um apelo. Vou sempre 
tocar nessa questão porque entendo ser um direito. Ora, legis· 
lamas aqui para todos. Será que não temos a coragem de 
reconhecer que eSseS servidores têm direito? Devemos esperar 
que primeiro o SUpremo Tribunal Federal, daqui a cinco ou 
seis anos, resolv<;~._, segundo as suas conve-niências __ políticas, 
reconhecer esse A!r~ito ou vamos recqnhecê-lo agora? 

Sr. Presidente, a meu ver, isso é injustol-Penso que a 
Mesa deveria reVer, incontinenti,' iSSO. Penso, inclusive, que 
nós, representantes partídários- Líderes como os Senadores 
Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Oziel CarneirO; eu e 
outros -, temos que assumir essa responsabilidade para da,r 
respaldo a V. Ex• Não tenho qualquer receio. Podem. gritar 
O Globo, o Estado de S. Paulo, pode gritar quem quiser, 
mas não vou deixar de reconhecer .que esses funcionários têm 
direito ao recebimento da URP. Esse é unf ôireito lfqtifdo 
e certo! 

Uma lei violenta, arbitrária, qUe não representa-um juízo 
correto determinou que não se pagasse direito adquirido, salá
rio ao trabalhador! Isso é um absurdo! Enquanto isso, a Justiça 
âo Trabalho tem reconhecido que esse pagamento é verda
deiro e correto . 

Portanto, Sr. Presidente, meu objetivo não é criticar V. 
EX', querer absolutamente macular a Presidência de V. EX', 
que tem sido a mais correta, a mais altiva, a mais nobre, 
mas é buscar no sentimento de V. Ex• e da Mesa o sentido 
da igualdade de tratamento. 

Estou disposto a dar-lhe respald9. Tenho certeza de 
que os Srs. Senadores vão unir-se a nós. A auioriza"ção desse 
pagamento não será feita pelo Presidente do Senado, mas 
pelo Senado Federai como um todo._ E eu o farei com a cons
ciência mais iranqüila de estar reconhecendo aos servidores 
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do Senado Federal um direito líquido e certo qu~ .e.les têm efetivou_, já que a Mesa estava buscando alternativas qu~ ga-
e contra uma lei que venha a prevalecer. a_rbitrária e atraQi- rantíssem_es_s.e pagamento e se defrontou com uma dificuldade 
liária, de um Poder que procura achatar os ·salários: de x:t~tureza orç~~ntária~"qu~_J'ouca gen~~ ~est~ Çasatalyez 

Com estas palavras, Sr. Presidente, aguardo que essa se tenha apercebido disso. E que_ o orçamento da União para 
matéria venha para o 'plenário do Sena.Qo .e aqui possamos o corrente exercício - e o p~gamento teria que ser feíto 
enfrentá-la com sercnid~çJt;;:, mas com pspfrito de_ ~q_üidade nesse exercício- somente foi publicado, nas suas linhas mes-
e justiça_com r~l~ç~o .aQs fun~onários d_e_st~ Casa, que mere- tras, no dia 4 de março. Os suplementos, com os detalha-
cem esse tratamento, que preCisam ter e,_s~_súuação,definida qtentos respectivos, até o presente momento não foraro distri-
e não podem ficar com uma situação efll_que se P<::4.e uma -buídos, impossibiiitando, port-anto, a Mesa de esquadrinhar 
coisa e se dá outra. Quer dizer, uma resolução autoriza o as· dotações e até estabelecer um, cronograma referente a esse 
pagamento da URP .c a o~trã _diz que a_Üf{P não Se:rá paga, pagamento. 
e·aquilo deve ser entendidO como antecípãÇãCI do-13"1-~- Par~ que Õs S-is. Selladores tepham u~a .. idéía da preocu-

Cõr.õ.- ó ·maior respeito a V- Er, é ·o ~que pénSó. Fareí pação da Mesa em favorecer o corpo funcional deste pãga
isso sempre na defesa dos funcionários, iridusive os da Câmara mente, numa decisão pessoal, aí sim, minha, exclusiva, com 
dos Deputados. embora não seja Deputado,__ roas sou do Poder 0 apoio dos Colegas da Mesa, evitar-se-ia que·esse pagamento 
Legislativo, sou do Congresso NacionaLYpu d~fender os fun- se estendesse ao Senador Maurício Corr:ê-ã, ã6Presidente da 
cionáriós da Câmara com. a mesma altiv_e~ que defendo- os Casa, àqueles outros que se favon!ceri3rii, porq-ue nO-eX-erCíC~o. 
funcionários do Senado, A meu ver, eles têm -àireito, mesmo do mandato à época e àqueles ex--senadores, que já itàO inte
p_orqu~ até um dos órgã?S: q?-~ integra~? S!ndicato dos Fun- gram 0 Plenário do Senado Federal e que também deveriam 
etonános do Poder Lcgtslatlvo, que é o Tnbunal de Contas fazer jU:s Se se aplicasse corretamente 0 ente-ndimento agOra 
da União, já pagou aos seus funcionários. Não hav~rá ,t;tip._:-_,__ ·- reenfatiz~do ~lo Líder do PDT: - - - -
guém, Sr. Presidente, quetEa:á moral para censurar o Senado 
Federal po·r pagar, porque.eles já o fizex:anÍ.~E não há nenhum 
temor, porque até hoje O Pr~o_curador-QI1rfll_da Rep~Çil~ca não 
entrou com nenhuma ação direta de inconilltucionalidade con
tra todos os tribunais quç já pagaram _a seus ministreis e a 
seus funcionários. 

Muito obdgado. (Muito beml Pal~as,) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Maurício Corrêa, Srs. Senadores, a Mesa, diante do longo 
pronunciamento do Líder do PDT ne~t~ Casa, sente-se no 
dever de prestar à opinião pública e, -de forma particular, 
ao plenário da Casa os eSclarecilnentoS ·que .se fazem neces
sários em torno do pagamento da chamada URP, devida aos 
servidores não somente do Poder Legislativo, do Poder Judi
ciáfio; rn:a:s também do Poder Executivo. Entendemos ate-
mesmo que o Senador Maurício Corrêa_ IJ.áo deseja, como 
$_ Ex~ debt.a __ JllMito claro, que este pagamento se restrinja, 
se 'circunscreva aos servidores do Sc;;:na~o Federal, l]las t;Im
bém se estenda aos da Câmara dos Deputados e obviamente 
também aos do_Poder ExecutiVo. Não creio que S. E ir' _queira 
privar os servidores do Poder Executivo çlo pagamento dessa 
vantagem. 

No que diz respeito ao Poder Judiciário, -o Senado dentro 
de sua tradição, tem elegidO, como parâmetro para suas deci
sões, o Supremo Tribunal Federal, que nessa matéria decidiu, 
como destacou o Líder do PDT, administrativamente, Utili
zando como teto da remuneração 7/30 de 16,99%. É certo 
que alguns tribunais superiores efetuaram_ o_ pagamento, à 
exceção do Tribunal Superior Militar. Quando, numa decla
ração pública, invoquei que todos os tribunais superiores ha
viam determinado o pagamento da URP. ti v e o desprãZer 
de receber a contestação do Pre..sidente do STM, Geiteral 
Haroldo Erick,sen da Fonseca, eschirecendo que nenhum 
membro daquela Casa, bem as$im, nenhuitl de seus servidores 
haviam sido favorecidos -com o pagamento da URP. · 

No que diz respeito ao ato_ lido_ pelo Senador Maurício 
Corrêa, a Presidência tentou demonstrar posiüVamei_lte nesse 
ato, que não chegou a ser publicado, e que chegou às mãos 
de S. Ex.~ pelo trânsito normal e pelo acesso fácil que S~ Ex' 
tem a toda a documentação da Casa - e esse_ a~es~o de_ve 
ser franqueado a_ todos os __ _Senado_res_ ---:.um. ato que não se 

Permito-me dizer, o documento lido não foi publicado 
e chegou às mãos do Senador Maurício Corrêa dentro da 
transparência com que funciona o Senado Federal e os atos 
praticados pela Mesa, a fim- de que S. Ex• trouxesse exatél
mente a este Plenário o conhecimento exato de um documento 
cuja eficácia se discUte-, porque não publicado 'até o mOnléilto. 

- O pi:ojeto de resolução, também aludido por S. Ex\ foi 
uma das concepções sugeridas em momento de difícil solução 
para o impasse, sobretudo porque a Câmara dos Deputados, 
até o momento em que o Senado acenara para ess_e pagamento, 
nenhuma decisão adotara a respeito. Como na trãdição do 
Parlamento, até mesmo na remuneração de senadores e depu
tados, como na dos servidores, o pagamento se faz sempre 
em perfeita sintonia entre uma Casa e outra. Essa a _ex_pe
riéncia extraída. de alguns anos de vivência parlamentar no 
Congresso- já que estou no final do segundo_mandato SFI;lft· 
torial. 

Na série de considerando de um dos atos lidos, incluSive 
do projeto de resolução que seria apresentado ao Senado 
Federal, consta uma menção explícita à Câmara- dos Depu~ 
tados a qual, até o presente momento, não adotou nenhuma 
decisão que permitisse ao Senado dar prosseguimento àquilo 
que é intenção da sua Mesa, da Co~is_s:ão. de C~:ms_tituição, 
Justiça e Cidadania, do seu próprio Presidente, DO s-eritído 
de favorecer os .servidores do Senado, ou da Câmara· dos 
Deputados, por uma decisão- daquela casa; e tambénl pata 
que não haja alheamento por parte de nenhum senador quanto 
a que esse benefício não se circunscreva ao Poder Legisl~~~vo, 
mas que se amplie a todos os serviç.ores federais. 

Permitir-me-ia dizer que esse pagamento, efetuado_este 
mês, representaria um desembolso em redor de 55 bilhOts 
de cruzeiros. Daí porque, ao me reportar ao Orçamento~_çla 
República para o corrente ano, fiz questão de destacar_ que, 
até este momento, não temos o detalhamento devidamente 
publicado pelo Diário Oficial da União, em suplemento~s r~Íe
renciados e com os anexos respectivos. 

São esses fatos que me obrigam, já nesta hora, a reunir 
o ·apanhado taquigráfico do discufso- do Senador Maurício 
Corrêa e fãZê-iO-chegar eSsa matéria à Câmara dos Deputados, 
para buscar e~tamente uma solução conjunta entre as duas 
Casas do Parla·mento. · · 
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Ainda hoje deverei receber uma comissão _do Sindicato 
do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas ~ SindilegiS 
-, cujos dirigentes -têm sido incansáveis nesta luta, a ponto, 
de, na instalação do Congresso, terem bus~ado sensibilizar 
até o Corpo Diplomático, que ficou realmcrite extasiado dian~ 
te daquela extraordinária rnailifestação democrática,·corn uma 
série de faixas que fizeram afixar defronte ao prédio do Con~ 
gresso Nacional. Nunca se fez uma mobilização tão farta e 
tão ampla, embora considerada por alguns como inoportuna 
e inadequada para aqoele momento solenfssimo. 

Para mim, isso representou, sem dúvida, uma demons
tração inequívOca da democracia que se pratica no Parlamento 
brasileiro. 

DeixãirioS muito patente que ãquilo que defendemos no 
palanque também aqui prevaleceu. Na própria instalação do 
Congresso Nacional, diante das mais-altas a,utoridades_ do país 
- Ministros de_ Estado, o Corpo COnsular, autc:>ridades do 
Governo do DistritO Federar---.:, ho-uve iciuela -mob-ilização 
dos nossos servidores, sem que jamais interpretássemos como 
uma demonstração de pressão despropositada em relação à 
mesas da duas Casas do Congresso Nacional. 

Por assim entender a prática da democrada, viabilizamos 
aquilo que foi, sem dúvida, um trabalho amplo dos dirigen~es 
do Sindilegis. Vamos continuar trabalhando_~ buscando tam
bém sensibilizar a Câmara dos Deputados, já que conhecemos 
as decisões judiciais de que, em uma Primek(l~stância do 
foro de BraSI1ia, houve uma decisão-favorável, salvo engano, 
a uma mandado de segurança impetrado pelo Sindilegis. Espe
ramos que antes, quem sabe, da manifestação da Segunda 
Instância tenhamos -reaiffiente condições de decidir em tomo 
dessa complexa e polêmiCa-ma-téi'ia. __ 

A intenção do Presiderite, da Mesa Diretora da Casa 
e acredito que de todos os Srs. Senadores é ofe~~Cer aos 
funcionários aquilO-qUe lhes é realmente devido. E tanto isso 
é verdade que, ainda este mês, o Seilado Federal estará delibe
rando em torno de um plano de cargos e salários, antiga 
reiVIridicação dos servidores do Senado Federal, que espera
mos ver concretizada no menor espaço ·de tempo possível, 
abolindo distorções ou despropósitos- que possam, ão longo 
do- tempo, ter ocorrido na estruturação de cargos e carreiras 
do _Senado Federal. --

É assim que desejamos marcar a nossa administração, 
indo ao encontro de tudo aquilo que possa representar ajusto 
anseio dos servidores do Senado Federal. 

Não nos afastaremos dessa diretriz, compatibilizando os 
interesses do EráriO COm o do funcionalismo desta Casa Legis
lativa. 

O SR. PRES(DENTE '(Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB __:_ RJ. Pronuncia 
os_eguinte discurso.) -Sr. Presidnete, Srs. Senadores, quanto 
mais se vive mais se enterra os amigos. No -líitlmo recesso, 
faleceti, no Rio de Ja'neiro, um antigo companheiro de Banca
da, Deputado Federal de 1963 e 1971, militar reformado, 
Jamil Amiden. 

O -que caracteriZoU esse -i:iobre companheirO- de -lUtas foi 
sua presença entre os pracinhas brasileiros. Na luta, foi ferido, 
mutilado e retornou ao País para presidir, durant~ muitos 
anos, ·até a hora derradeira, a Associação dos ex-Combatentes 
do Brasil. . 

Neste momento, em nome dos que o _conheceram, em 
nome dos que acompanharam sua luta, dentro e fora do Parla
mento, dos que seguiram sua trajetória debruçado sobre as 

aspirações· dos Expedicionários brasileiros, quero deixar con
signado um voto de pesar nos Anais do Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. · 

DURANTE O DISCURSO DO SR. NELSON 
CARNEIRO, O SR. MAURO BENEVIDES, PRESI
DENTE, DEIXA A CADEIRA DA PRESIDI!NCIA, 
QUE É OCUPADA PELO SR. BENI V ERAS, SU
PLENTE DE SECRETARIO ·- . 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:._ . 
Amir Lando, Antônio Mariz, Aureo Meilo_, Carlos Patro

cínio, César Dias, Elcio Álvares, Flaviano Melo, Jonas Pinhei
ro, Josaphat Marinho, Oziel Carneiro, Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 37 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno único~ do Projeto de Decreto 

Legislativo n' 124. de 1991 (n' 95/89, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção rt'-155, 
da organização Internacional do Trabalho- OIT, so
bre a .segurança .e. saúde_ dos. tr.abalhadru:e.s_e. o. meio. 
ámbiente de trabalho, adotada em Genebra. em 1981, 
durante a 67~ Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho, tendo 

Parecer favorável, sob n~ 552, de 1991, "da Co-
missão - ~ 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
·Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, nos termos do disposto no art. 

168 do Regimento Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia, 
a ela retornando na sessão Qe quarta-feira em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Item 2: 

Discussão, em primeiro tuz:no, da Proposta de 
Emenda à Constituição n'''18-, de 1991. de autoria do 
Senador Alfredo Campos e outros Senhores .Senadores, 
que fixa o número de votos necessários à rejeição do 
veto (4a sessão de discussão). 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2ii, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o quarto dia de.discussão da ,proposta 
e apresentação de emendas, assinadas por um terço, no míni
mo, dos membros do Senado. 

Em discussão a Proposta de Emenda à ConstituiçãO n~' 
18, de 1991, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros
seguimento na sessão de quarta-feira_. _ 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -
Item3: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emen
da à Constituição n~'19, de 1991, de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg e outros Senhores Senadores, 
que suprime o item ll e renumera o item ~ do art. 
40 da ConstitUiÇão (4~-sessão de discussão). 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2~' do Regimento 
Interno, transcorre hoje o quarto dia de discussão da proposta 
e apresentação de emendas assinadas por um terço, no míni
mo, dos membros do Senado. 

:~ ' 
-------- ----------
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Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição fi~ 
19, de 1991, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a'discus
são terá prosseguimento na Sessão de quarta-feira. 

O SR. PRESIIIENTE {Bení V eras) -
Item 4: 

DiscUssão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n~ 20, de 1991, de_ autoria do 
Senador Coutinho Jorge e outros Senhores Senadores, 
que dá nova redação ao art. 1,6 da ConstitUição Federal 
(4• sessão de discUSSãO). 

Em obediência ao dispósto no art. 358, § 2', do Reg~entO 
Interno, transcorre hoje o quarto dia de discu_ssão da proposta 
e apresentação de emendas assinadas por um terço, no míni
mo, dos membros do Senado. 

Em discussão a Proposta de Bmenda ~ Constituição o"? 
20, de 1991, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a discus
são terá prosseguimento na sessão de quarta-feira. 

O SR. PRESIIIENTE (Beni V eras) ---:-Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à li&ta de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. {Pau

sa.) 
S. E~ não está presente. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidt;nte, peço a palavra 
para urna comunicação. 

O SR. PRESIIlENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO IIE LAVOR (PMDB - PE. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orad9r.)_--Sr. J?residen-te, 
Srs. Senadores, apresentei à Mesa do Senado, e foi anunciado 
hoje, requerimento de convocação_ a_o plenário do Senado 
do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, para que venha 
fazer uma exposição sobre o problema do cólera no País. 
Essa explanação -do Sr. Ministro da Saúde é devida desde 

. o seu antecessor. Na realidade havia uma previsão vaga de 
que o cólera, entrando no País, inevitavelmente seria debelada 
e colocada em termos de fronteira amazónica. Com todo res
peito àquela população, devido ao fato de a densidade popula
cional ser menor lá, o problema não teria a gravidade que 
apresentaria em outras regiões do País. Por isso, a estratégia 
do Ministério da Saúde. enquanto possível circunscrever o 
alastramento do cólera à região amazônica; havia o riscó de 
contaminação do Nordeste, mas isso foi sempre tratado como 
uma possibilídade remota. 

Eis que o Ministério da Saúde andou muito preocupado 
com bicicletas~ com guarda-chuvas, com seringas, com esses 
instrumentos e se distraiu~ realmente, dos seus objetivos fins, 
entre eles aquele imediato e circunstanci_al_ Qlle é atualr_nente 
o combate direto a uma epidemia que já havia desaparecido 
do País há quase 100 anos, O último surto de cólera no País 
foi no irifciõ do SéCUlo. 

Então, esse meu feqU.etimentO Sr. Presidente, também 
tem muito a ver com todas as regiões afetadas, sobretudo 
com meu Estado. Por p.m__Q_~sses acidentes~ uma pessoa conta
minada do Pará instalou-se numa cidade à beira do rio Ipojuca, 
em Pernambuco, o vale mais pobre do Estado, mas aquele 
que é o produtor __ de hortigranjeiros e também_ aquele_ que 
deságua no Porto de Suape, o principal porto do Nordeste. 

É preciso lembrar que a cólera começou no Peru e num 
porto~ foi uma- contaminaç-ão através de um peixe. E chega 
em Pernambuco atingindo aproximadamente 500 pessoas. Já 
se verificaram 10 óbtos. E não há controle, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. 

-A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco se vê 
impossibilitada, de modo isolado, sem o apoiO do Governo 
Federal, de controlar; nem sequer· os dados, os números são 
realmente satisfatórios, porque as secretarias municiPais de 
saúde dão uma informação nas cidades mais afetadas e a Secre
taria do Estado oferece à imprensa números contraditórios 
e diferentes daqueles das secretarias municipais. 

Eu gostaria, então, que o Sr. Ministro da Saúde viesse 
aqui em caráter de urgência e não se atiVesse ao prazo re·gi~ 
mental que lhe é dado. PrUneii:o,_para dizer das reais propor
ções, conforme a análise do Ministério, d~sse mal, segundo 
ponto, quais sãO os recuiSos financeiros e_hull)~ que estão 
sen<Io deslocados para o Nordeste, enviados pelo Ministério 
da Saúde~ visando debelar e controlar essa situação. 
· O próprio Ministro~ Sr. Presidente, já reconhece que 
há uma epidemia de cólera no País. Foi o que declarou ao 
Jornal do Brasil de sexta-feira passada: uJatene admite epide
mia de cólera no País.n É isso tãinbém ·o que divulgou o 
Diário de Pernambuco na semana passada:· '"Ministro da S~úde 
admite surto de cólera no País". 

A imprensa _está a divulgar que a epidemia chegou ao 
Nordeste. E há uma diferença muito grande entre uma· área 
de população rarefeita~ como é a Amazónia, com raros cont'a.:. 
tos daquelas populações na fl~_res~a com o Centro-Sul do País, 
e o Nordeste, que representa 33% da população do Pa!s, 
com um intenso intercâmbio por ar, terra, mar entre as capi
tais, São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife e Salvador. É inevi~
veL Não se pode isolar o Nordeste, não há possibilidade_ 
IssQ_~gnifica que Se há uma epidemia de cólera no Nordeste, 
inevitavelmente ela vai chegar ao Rio, a São Paulo, aos gt'3!1-
des centros do País. Haverá repercussões não apenas no setor 
de saúde - e só aí bastaria a nossa preocupação, porque 
vidas estão sendo ceifadas, inclusive no meu Estado ---: mas 
também no setor econômico. A vida econômicá. do Estadg 
de Pernambuco foi duramente afetada por esse surto de cólera. 
A indústria do turismo está praticamente desativada~ os aviões 
e ~- hptéis estão vazios; a ___ ati_vidade pesqueira também está 
praticamente desativada, principalmente no vale do Rio Ipoju
ca, que tem três pontos comprovadamente co_ntaminados pela 
cólera. 

Sr. Presidente, diante dessa situação gravfssim.a, temos 
que ouvir a palavra do Sr. Ministro da Saúde. EsperainOS 
que S. Ex~ aqui venha e que nos tranqüilize. É uma palavra 
de tranqüilidade à Nação, ao Nordeste. ao meu Estado â~ 
Pernambuco que queremos ouvir do Sr. Ministro. Estr~h'!
mos também que o próprio coordenador da campanha anticó
lera~ o Dr. Baldur Schubert, uma pessoa comprovadamente 
competente. tenha sido retirado - não $C ~be o porquê 
- e até o momento o cargo de chefe da Coordenação do _ 
Combate à cólera está vago. -

Diante de uma emergência dessas, não existe o principal 
executivo do MiPJ.istério da Saúde ~ra e1_1frentar a situ3Ção. 
Queremos~ então, do Ministro, mais essa explicação. -~Sfia 
a justificativa que façO do meu requerimento ao _ Exro-"' Sr. 
Ministro da Saúde. (Muito bem!) 

O SR. PRESIIlENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Valmir Campelo. 
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. O SR. VALMffi CAMPELO (PTB- t>F. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente~ S~ e Srs- Senadores~ 
ontem, dia 8 de março, come"morou-se, eni todo o Brasil,. 
o Dia Internacional da Mulher. 

A consagração de um dia à mulher remonta ao início 
do século_ Desde 1910, o Dia da Mulher é comemorado para 
marcar a luta de nossa companheira pela igualdade de direitos, 
em relação aos homens. 

Ainda hoje, Sr. Presidente. S~ e Srs. Senadores, embora 
represente 50% da população mundial, a mulher participa 
de apenas um décimo da riqueza produzida. 

No Brasil, esta proporção talvez seja ainda menor, apesar 
da participação cada vez mais destacada da mulher brasileira 
em todos os setores de atividades. 

Nesta época de conquistas e superação de preconceitos, 
é extremamente positivo que a mulher brasileira participe
sempre mais da vida nacional. 

Quero deixar registrado o meu profundo respeito e a 
minha admiração pela valorosa e inteligente mulher brasileira. 

Que a mulher possa, cada vez mais~ estar junto conosco 
na luta diária Por Um Brasil melhor! 

· A participação- das mulheres tem sido importantíssima 
na solução de muitos problemas nacionais. Sua sagrada função 
de matriz da humanidade é indispensável para a existéncia 
do homem enquanto espécie, bem como para o fortalecimento 
e preservação da farm1ia. 

Meus parábéns e minha sincera homenagem à mulher 
brasileira! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- A Presidência co
muriica aos Srs~ Senadores que a sessão de amanhã será d~di
cada a homenagear o ex-Senador Plínio- Pompeu de Sab6ia 
Magalhães, pelo centenário de seu nascimento, de acordo 
com o Requeriin·e-nto n9 "33, de 1992, aprovado no dia 25 
de fevereiro passado. 

Dessa fonna, não serão-·designadas matérias para 3 Or-
dem do Dia. - · 

_0 SR. PRESIDENTE (Bení V eras) - Está~ encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 41 minutos.) 

Discurso pronunciado pelo Sr. Francisco Rollem
berg na sessão de 28-2-92 e que, entregue à revisão 
do orador, será publécado posteriOnnente. · 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Senhor Presidente Srs. Senado
res? confesso que V. Ex~ me encanta pela premonição com 
que se revela, algumas vezes7 no plenário desta Casa. Aqui 
cheguei e estava a manuseár alguns documentos7 pensando 
Se falaria ou não? já que inscrito não estava? ci_U3.iido v~ Er-, 
então? me concede a palavra. Por isso sou-lhe profundamente 
grato. 

Sr. Presidente, a Universidade de Brasília, eSta semana7 
realizou um seminário muito interessante, que-fOi O repensar 
das ações da terceira idade. Nesse seminário7 :fui convidado 
a· àpresentar o Estatuto dos ldosos, de minha autoria, na 
mesa-redonda intitulada "Tipos, Ações e Cuidados Jurídicos 
par3. com Idosos?>. 

Mas7 Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia anterior a 
minha fala, participamos daquelas reuniões, q•úiildo tivemos 
oportunidade de entrar em contato com uma série de grupos 
de idosos das mais diversas regiões do entorno brasiliense. 

Ouvimos suas angústias, suas aflições, seus desejOs~ seus gritos 
de liberdade, para que pudessem ser novamente inseridos 
OU7 pelo menos, para que não fossem alijados do contexto 
da sociedade brasileira. 

Para minha surpresa- devo_dizer -,em uma das pales
tras7 a da psicóloga Maria das Graças Aranha, foi perguntado 
ao público o que c.s velhinhos gostariam de falar, o que gosta
riáin de expor, qual era o set:ttimento da pessoa da terceira 
idade ante a sua impotência, ante a sua não-participação, 
ante a sua não-aceitação no meio da sociedade. E, para minha 
surpresa, algumas senhoras pediram a palavra e falaram sobre 
solidão, amor, desamor e depressão. Ouvi dessas senhoras 
definições de depressão que me emocionaram. Ouvi senhoras 
falarem sobre a solidão. Vi velhinhos de 86 anos dizerem 
da sua mágoa e da sua dor por se sentirem afastados e jogados 

iá no lixo da hist6ria. 
si .. PreSidente;Sr-oS. e Srs. Senadores, foi-me dado~ então, 

o uso da palavra. Naquele instante~ não falou o Senador, 
o político, mas o médico que-,- tendo vivido diutumamente 
em conta to com aqUeles carentes no campo psicológico e bioló
gico, tinha algum3 ·vivência. E ProCurei lhes mostrai-, Senhor 
Presídente, através de histórias~ que o amor e o desamor 
não são fenômenos dos países subdesenvolvidos, não são fenô
menos do Terceiro Mundo e que a solidão do velho é, de 
uma certa forma, universal~ Comecei? então, a lhes contar 

- uma história. 
A minha primeira história diZia o seguinte: Certa feita, 

estava eu em Berlim a fazer um curso de administração muni
cipal, quando manifestei o desejo de conhecer um daqueles 
famosos asilos europeus. Fui levado a um deles. E foi uma 
experiência realmente muito emocionante? porque encontrei 
um edifício amplo, com vários andares7 um jardim belíssimo, 
um teatro excepcional, onde os velhinhos assistem ópera, tea
tro, ouvem as sinfônicas, participam de jogos, de festejos 
.folclóricos e formam uma sociedade entre eles. O mais interes
sante7entretant07 preferiram que eu descobrisse pessoalmente 
o seu funcionamento. 

-Em um .daqueles andares, por sorte minha7 encontrei 
uma senhora que havia morado aqui no Brasil. Então, ela 
·me disse: ~~Deputado, esta é aquela casa- e eu dizia, quase 
parafraseando o velho Carneiro, ·quando fundou e presidiu 
o Hospital dos Servidores do Estado-, que, por infelicidade 
ou desgraça se procura? mas que por felicidade se encontra. 
Aqui é o meu- novO lar e de uma maneira tão real que esta 
casa exigiu de mim, como e,Qge de todos os outros, que trou
xesse para o quarto os meus bens. Este armário era o do 
meu quarto, esta penteadeira era minha; nesta cama dormi, 
por longos anos, com o meu espOsO; estes retratos que aqui 
estão são do meu falecido esposo, dos meus filhos e dos meus 
netos~ Como vê, SL Deputado- naquela época-, encontrei 
um novo lar. Estou feliz. Mas, Sr. Deputado, a felicidade 
é algo que não se pode definir. Estou feliz porque não me 
falta nada, só me falta amor. Depois que aqui cheguei nenhum 
desses que o senhor está vendo nesses quadros, nessas fotogra
fias, em qualquer momento, voltou neste asilo para me visitar. 
Hoje sou uma senhora, uma velha que não sei se tenho familia
res, não tenho ninguém"_ 

Es~a foi a minha primeira história. 

Na segunda história, abordei o problema do desamor 
familiar 7 a não-aceitação pelos mais jovens dos mais velhos. 
Contei-lhes da minha experiência pessoal-, experiência que 
começou no início do exercício da minha profissão de médico 
até os dias de hoje7 como médico, e de·político. É comum, 
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. ,_ .!?rt:."J!'t;eJ>icl.~n~~SC.~- Srs ... SenaQ.or.es,. que a 'minha _casa e 
ao meu gabinete compareçain peSSoas que--me-pedem: "Por 
favor, interne rrieu pai. Coloque minha sogra uns dias rio 
hospital." E lhes pergunto que mal sofrem esses _senhoris, 
porque precisamos internar esses velhinhos. Ao que me res~ 
pondero com a maior naturalidade: "Ninguém agüenta dentro 
de casa esses velhinhos. Aborrecem demais,_ brigam CO!ll os 
meninos, brigam com minha mulher, atrapalham tudo. ColOca 
lm hospital e não tenha pressa de dar alta, não, doutor•:. 

É evidente, Sr. Presidente, que não posso fazer coisas 
desse tipo. E vejo, do outro lado, aqueles que, como em 
uma autojustificatiVa, dizem: ''Ah, meus pais moram comigo, 
minha sogra também. Fiz até, no fundo do quintal, um aparta
mento muito confurtável, ondê estão tendo a vida que dese
jam. Não ouvem o barulho ~as criança~ •. não ouvem_ o progra
ma de televisão que não querem. Em S\lma, têm uma vida 
independente. E eu lhes pergunto, Sr. Presidente, se é real
mente isto o ·que os idosos querem? E posso lhes assegurar, 
Sr. Presidente, que esse desamor não é o esperado por aqueles 
que adentr~m na terceira idade. 

Finalmente, eu lhes falei de soliçiãq~ e contei também 
um fato vivido por mim, Eni uma· das minhas campanhas 
eleitorais visitei um pOvOado ha minha c.iQ:õ\de natal, povoado 
Bita. Lá chegando, lembrei-me que eu tinha tido, como com
panheiros de escola, dois rapazes daquela regiãO. Procurei-os 
e fui informado que tinham ido residir em Santos. Esse era 
quase que um sonho da minha infância. Todo sergipano teve 
uri:t parente que foi para Santos. Todo sergipano só foi feliz 
no dia em que foi a santos. b Senador Mário Covas disse 
:tntiito bem, um dia aqui neste-plenário, que;·"Santos é a 
maior cidade sergipana fora e dentro do seu território''. Mas 
fui informado que a senhora sua mãe continuava residindo 
lá, num sitiozinho pequeno, onde ela plantava mandioca, culti
vava o milho, que chamava "a malhada". E fui lá, malhada 
e encontrei uma senhora já idosa, bem gorda, sentada num 
cepo de madeira a acariciar uma porca. Sentei-tne ao seu 

. lado, no cepo, e começamos a conversar sobre os meq.inos, 
sobre os filhos, o que fizham, o que estavam fazendo, quais 
as notícias que tinha a me dizer, o que ela podia me transmitir 
daqueles que foram os meus colegas. 

E ao sair, até por uma forma de ser agradável, dar sentido 
a sua vida·, porque ela estava trabalhando, produzindo, crian
do. Eu disse: Mas a porquinha está uma beleza; gorda, grande. 
Daqui mais um mês a senhora já pode vendê-la. 

Para ·minha surpresa, ela disse: o que, Doutor'? Vender 
minha porquinhal Minha porca é minha companhia, é com 
quem eu vivo nesta casa, é com quem converso, é quem me 
ouve, é quem participa da minha vida. 

Com essas histórias, Sr. Presidente, 5~5 e Srs. Senadores, 
~···quis mostrm ·àqueles· velhinhos e velhinhas que estavam lá 

na Universidade de Brasília, ~guardandO a mínha palavra, 
que eu, Senador FrancisCo Rollemberg poderia legislar para 
lhes assegurar os direitos que a Constituição de 1988 lhes 
concede. Mas não poderia jamais legislar sobre am~r e desa
mor, solidão e depressão. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Permite-me V. ~x• um aparte 
Senador? 

O Sr. Francisco Rollemberg - Com muita honra, Sena
dor. 

O SR. JONAS PINHEIRO - V. Ex• está trazendo ao 
conhecimento da Casa, neste momento, um tem~ que tem 
sido objeto de descaso tanto dos poderes públicos, como do 

desaii\or que tem presidido o comportamento da sociedade 
moderna. Pelo que sei, existe apenas uma iristituição neste 
País, que se tem dedicado um pouco mais, a faZer ainda que 
pouCo, pelos que. entram na terceira idade. 

. _RefirO-ine ao Serviço Soçial do ComérciQ - SESC. Es:;a 
entl.dade, entre os seus programas sociais, contempla o de 
assistência à terceira idaÇle_. NQ .. s~u programa, eles desen
volvem atividaçies coletivas, atividades grupais, se restais, reu
niões_, cons.tru.ção de brinquedos à moda antiga, troca de expe
riências de se.us tempos dé infância e ju~ent1,1de, na busca 
de miitíni.ízã.i a dor da solidão, a dor do de~all;lçlç, a dor trazida 
p_elo fato 4e ter sido relegado a segundo e terceiro plano, 
a dor do esQUecimento dos familiares e· ãriügOs. Como bem 
.disse V. Ex•, o poder público bem que poderia se dedicar · 
um pouco mais a ofe.recer a e!;iSe:$ que, ce_rtatne_nte, já contri-. 
buíram para o. desenvolvimento do País cqm sua força .de 
trabalho que já fora ativa e atuante. Não s~o só as crianças 
que merecem a nossa atenção: essas vão produzir e merecem 
muito, mas não se pode esquecer aqueles que os idosos, muito 
já fizeram. Sabemos que a idade é um atestado de respeitã
bilidaele, de credibilidade. Quem tem mais idade tem mais 
experiência, teril mais conhecimento da vida, e muitó pode 
ajudar, auxiliar a orientar as gerações mais novas._ Por essa 
raz:ão, pÍ"oviveh~ente, é que" os países -orientais têm tánto 
respeito pelos idosos, são intocáveís, são sagrados. Tàlvez 
seja exatamente por reconhecerem eles o valor imenso do 
idoso. a contr.ibuição que eles podem dar •. não com a força 
física, mas com a força da experiência, com a força moral, 
com .a força intelectual. V. Ex~. ao fazer esses comentário:$, 
ao contar essas três histórias, chega a comover aqueles que 
se debruçam um pouco sobre esse proQlema e reconhecem 
a legitimidade e a veracidade_Qe çada t!-!J:l.a das palavras aqui 
pronunciadas por V. Ex~ Eu me Solidarizo com esse pronuncia
mento, com ess.e chamamento Qe atenção que V. E~~ faz 
para esse caso dramático dos .v~lhinhos, daqueles que_ entn.~.m 
na terceira idade num sofriiÍlento permanente diÜtdÕ esp"edal
mente pelo esquecimento dos amigos e dos familiares. ·Eu 
o parabenizo e me congratulo Com V. Ex~, nobre Senador 
Frãncisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -V. Ex• coni o 
seu aparte, com a sua experiência, Só pode enriquecer ô ineu 
pronunciamento. 

O SESC é realmente pioneiro no Brasil no trabalho ao 
idoso, e V. Ex~, eu sei, trabalhou nesta área e cuidou muito 
bem do idoso brasileiro, quando lhe foi dado o poder de 
mostrar a sua capacidade de trabalho. S\l.a presença nesta 

. Casa, neste instailte, é resultado da sua vida e dos seus.traQa
lhos entre os quais se inclui um desmedido amor aos idO:$OS, 
demonstrado quando o SESC no seu Estado pôde dar o xp.elhor 
de si. 

N6s tivemôs a ·participação do SESC: lá na Candango-
- lãndia vem o Sr. Salvador Augusto Guaraci. Posso dizer: a 

V. Ex• que ..o grupo do SESC fOi o que· se confessou m.ais 
feliz, mais animado, mais participativo, mais desinibido, o 
que vem demonstrar que a atuação daquele órgão nessa área 

_é de um!l importância capital. 

Muito obrigado, Senador Jo.nas Pinheiro, pelo aparte de 
V. E:xl Felicíto-o também por estar preocupado com um tema 
como esse, talvez árido, talvez insípido, um tema sobr.e. o 
qual tantos se mantêm indiferentes. E V. Ex•, um homem 
da área, que conhece o assunto, já deu, tem dado e, e1,1.sei, 
continuará a dar· o melhor de sf para que posSamos dar aos 
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velhinhos do Bras,il aquilo que eles merecem, ou seja, O nosso 
respeito, adrniFação e gratidão. . _ 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no decorrer dest~ 
minha exposição ouVi alguma~ queixas, entre as quais a de 
um velhinho que dizia:"- Veja, Senador, adquiri uma casa, 
mas complete-i 70 anos. Não posso mais dispor desta casa." 
E, lembrei-me.' eritão, que nO meu projeto, no Estatuto do 
Idoso, no seu art. 8':>, eu assegurava ao idos_o:o direito de 
dispor dos seus bens, sendo tão-somente admitida a interdiçao 
nos casos juridi'camente cõiiiproVados cte inCapacidade. Por
que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a idade biológica não 
tem uma correspOndência integral, nãó há i.ün e~Caixe pe!Íeho 
com a idade psicológica. E iSsO podemos ver a· t_o!io i~sta~te 
e a toda hora neSta Casa mesmo onde homens--de ml:!iS de 
70 anos se reve!lâm Senadores dos mais operantes,' dos mais 
inteligentes e dos majs diligentes~. _ . . 

E V. E·x~;·que·presiae esta Casa, neste inst'ahte, é Um 
deles. E quem ·poderá negar a V. Ex~, Sênadoi-· Saldl:!nha 
Dérzi, a sua ·capacidade de liderança, de comando e a sua 
disposição de jOvem para desempenhar com coragem, audácia 
e. desenvoltura ãs funções que a vida tem lhe dado após a 
terceira idade? Queín poderá negar ao Sehã.dor Nelsol_l <=:ar
neiro aquela vivacidade mental que ele até hoje ·exerdt~ no 
Plenário desta CaSa'? Queni poderá n~gar·, s·r: President~, 
SrTs: Senadores·, ·o coD.tiiblltO que tem dado ao Congresso Na
cional a cultura e a inteligência de Josaphat Marinho, que, 
teçdo passado dos 70 anos, não pode mais dispor do.patri
m<)nio que ele próprio constrüiu? Ali está" Alexandre Costa. 
Um jovem de pouco mais de 70 anos, trabalhador, vibrante, 
Senador em terceiro mandato, homem que tem representado 
a Sua terra com muitO VigOT e desenvoltura. 

' Não se pode medir a capacidade do homem pela sua 
idadC biológica. A idade do homem é a que ele aparenta 
e não a que registra. Por isso, fiz um projeto anterior ·a· ess_e 
projeto de estatuto, quando propunha que não houvesse mrus 
apósentadoria aos 70 anos e fosse concedida a qualquer idade, 
désde quando incapacitado estivesse o cidadão. 

Não há como se explicar que possamos ter Senadores 
dessa idade e não podemos ter mais as aulas de Josaphat 
Mfl.rinho na Universidâde de BrasOia e na .Universidade da 
B~hi:;t .. Não se há de entender que os grandes velhos da história 
comandaram a humanidade- Adenauer, Churchill, Mao Tse
Tung, Ho Chi Mihn- para citar uns tantos nos mais diversos 
campos ideológicos, eram homens que deyeriam estar, ~artin
do dessa premissa medieval, quando o homem moma aos 
trinta anos, asilados e proibidos de exercer o direito <i_e forne
cer às gerações que lhes seguiram a sua experiência, a sua 
vivência e os seus conhecimentos. Muitos disseram;- Como 
eu gostaria de falar e ·contar as minhas· histórias! - Eu lhes 
disse:- Também com isso eu me preocupei. 

O art. 40 do meu projeto, na área de Educação, Cultura 
e L_a.zer, aborda o assunto. Eu lhes dizia: meus amigos, nós 
vivemos a renúncia de Jânio Quadros, nós conhecemos a ver
dadeira história dessa renúncia. Assistimos compungidos -
eu estava no primeiro ano de medicina - ao suicídio de Getú
liO Vargas. Sei transmitir às gerações que nie seguiram as 
emoções daquele momento com o c.onhecimento da expe
riênCia de ter vivido aquele instante, de ter participado das 
paSseatas, de ter chorado com o povo nas ruas aquela morte 
qUe "tanto chocou o País. ·· 

Mas Sr. Presidente e Srs. Senadores, se V. Ex•s compul
sarem ~s livros da História do Brasil e da Históiia Universal 
sobre fatos que assistimos e vivemos, encontraremos as mais 
distorcidas descrições, as mais conturbadas imagens e. no mais 

· i:Jas vt:;;~.s. não condizentes com a realidade daquele instante 
~~ q~e açontece;ram, vendendo para a posteridade a história 
daqueles que, comandando aqueles ates, não quiseram que 
eles fossem vistos cmmo realmente ocorreram. 

·Diss.e~lhes: --'\.:o.cês terão OPort:.midade, se aprovado o 
projeto,. çujo art. .40 diz: 

"Art. 40 ·- As aulas de História, na rede de ensino 
público, nos três níveis de escolaridade, nas datas de 
comemorações cívicas, poderão ser ministradas por ido
·sos da comunidade, na condição de representantes da 
memória nacional." 

· Eü·· pOderia lhes falar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, das 
mitÍhas preocupaÇões com a ·saúde, sobre os deveres sociais 

·do·Governo para t:óm o idoso, mas não lhes direi ma~s nada. 
O projeto está aí,' vai à discussão. Não espero que SeJa apro
v.ã.do como está; ,Ele não é o melhor, ele não é o melhor 
projeto, ele não é o grande projeto, e sim o projeto .. Ele 
é a bola que está sendo chutada no instante do jogo que 
vai começar. Não sei que documento resultará desta minha 
proposta do Código dos Idosos. 'De uma coisa, porém, tenho 
certeza: ·a de que· começamos agitar" as idéias· em todas ·as 
áreas tiO nosso País. Esse projeto·, ·sêm·que eu ine· PreocupasSe, 
eStá tendo uma aCeitação, uma divUlgação que não fiz. Daí 
por que acredito- :que·. ele vai sair desse Senado Federal, irá 
à Câmara dos Deputados e nós poderemos ter, então, consoli
dado aquilo que a Constituição previu em seus quatro artigos, 
para atender àquilo que pOdíamos legislar, que não é sobre 
o amor ou sobre o desamor, mas sobre as necessidades físicas, 
biológicas e de satisfação de realização pessoal que a lei pode 
fornecer e oferecer ao idoso. 

Sr. Presidente. 'é• uma lição essa reportagem. 
Irmão Chanel, aos 91 anos de idade, aposentado dos Mari$

tas, decidiu dar um exemplo para· a: juventude e· fez vestibular 
em uma universidade· do Norte do Pafs; foi aprovado entre 
os primeiros. Depois, ele confessa, com aquela humildade 
de um professor marista: - Não pretendo fazer o curso da 
universidade para não tirar a vaga de nenhum jovem. Preocu
pado com o jovem, ele não vai ocupar a vaga conquistada. 

Sr. Presidente, algumas universidades, em São Paulo, no 
Rio de Janeiro, já,estão criando cursos para a terceira idade, 
para ··permitir qu~ -~g~eles que de~ejam, que precisam, que 
devem continuar trabalhando, posSam se manter_atualizados. 

Está provado, SL Presidente, Sr~ .. Senadores, que às PessOas 
idosas que exercii:_a-m -o cérebro ap~e_n~em com m_uito mais 
fãéilidade até que 9 jovem, porque já trazem dentro de si 
uma cultura sedim~ptada, onde o agregado de con~ecimentos 
novos acontece com uma relativa facilidade. Pç.r _que, então, 
Sr. Presidente, temos que aposentar grandes juristas, procura
dores, pareceristas, médicos, ep.genheiros, arquitetos, todos 
eles do serviço·pÓblico, no mais das vezes, abandonando uma 
experiência largamente demonstrada? 

Sr. Presidente, a velhice é um privilégio. Já me sinto um 
privilegiado neste ~aís porque ultrapassei os cinqüenta anos. 
E porque ela é um privilégio merece respeito, (?Orque a velhi-. 
ce, o maturar é algo que se sorve lentamente. E o doce vinho 
da-vida. Vamos -saboreando à medida que se vai vivendo. 
Alguns acham esse.Yinho um pouco amargo, outros o recebem 
muito bem, e ainda há os que dizem da sua desesperança 
ao maturarem. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex' um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMI ~RG Concedo o apart• 
a V. Ex~ 
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O Sr. Magoo Bacelar -Quero felicitá~lo e à Casa pela 
9POrtunidade do pronunciamento que V~ Ex~ nos brind_a nest.a 
manhã e, sobretudo, pela idéia do proje_to .. De antemão, digo. 
a V~ Ex~ que conta com.m~u apoio, com meu entusiasmo. 
Mas, Sr. Senador, é um grande exemplo para a Nação brasi-' 
!eira, que nos últimos meses tem vivido o dissabor ·de ver 
os velhos, os aposentados levados às maiores humilhações 
e até a morte cm filas de b~nco, para poder receber as pensões. 
injustas. Porém, o que é mais degradant~ e deprimente para 
a Nação brasileira é a luta inglória pelos Í47% a que fazem 
jus. A Nação, estarrecida~ vê o exemplo de descaso e a falta 
de respeito para com os itlosos que empreenderam ·esforços 
ingentes ao longo da vida pelo desenvolvimento da nossa Pá
tria. Nesse momento V. Ex• traz essa pfedcup:açãá que-aeve 
ser de todos nós, o reconhecimento ao direitO dos- idOsos. 
As homenagens que eles merecem de todos nós são trazidas 
aqui, brilhantemente, por V. Ex~ Solidarizo-me e congratu
lo-me com V. E_x~ e prometo, desde já, estar ao seu lado 
lUtando pelo seu projeto. Obrigado. 

O SR. FRA!IICI!)CO ~o'r,-J,.EMBJi;~G.'- Sena~o~ Ma_gri? 
Bacelar, este.orador. s~u colega, lhe ,agradece de :antemão. 
o seu apoiamento. V~ Ex• se mostrou. mp,to se~íyel, ~ e:st.e 
problema. Os idosos de amanhã seremqs,. nós. É preciso .que 
eduquemos os nossos jovens quanto ao respeito e veneração 
aos idosos para que eles, na velhice, não vePnam cobrar aquilo 
que não foram capazes de dar aos seus _ant~cessores. 

Tive essa preocupação, Sr. Senador, V. Ex~ salientou 
muito bem, pois no meu art. s~ digo num· dos itens: 

"Eliminar to(ia: lnCdida discriri-ün_a.J:Qrill_~e'm r~ão 
da idade; atender, de forma especi~I. ãs neCesSidades· 
do idoso, respeihi.rido as cond_ições físicas, psicossociais· 
e económicas.,. ' - ' · ' · · 

Não·é possível, Sr. Senador, que:se'aSSista ao· que assisti 
há poucos dias: a Prefeitura de Aracaju págaria uma diferença, 
havia dois quarteirões rodeados de fil.as com pessoas que mal 
podiam se manter em pé! ... Há de se encontr;:.,r uma maneira 
diferente para que essas·pessoas idosas não se. submetam_a 
uma tortui:a dessas. depois de tanta luta, para receber mingua: 
dos cruzeiros. 

V. Ex~ tem. razão, ·há que se ter um Pouco mais de· atenção 
a essas pessoas, àqueles que estão tendo o privilégio, comO" 
nós todos, de passar da nietade do século. 

Sr. Presidente, quando o Senador Magno Bacelar me 
interpelou falava do intróito do meu projeto, no qual trazia 
um poema de Fernando Pessoa, encontrado de u~a mane~~ra 
muito interessante, numa noite lendo poesias, folheando uma 
antologia de Fernando Pessoa, encontro, solto, sem título; 
peguei esse poema e o.ipclui. Vou-me permitir lê-lo, neste 
instante,· antes de concluir. Fernando Pessoa falava da velhi~ 
desta maneira: 

.. Assim, Serifriada ter feito e por fazer, 
Mal pensado ou sonhado sem pensar 
Vejo os meus dias nulos de cçrrer 
E o cansaço de nada me aumentar. 
Tênue passar das horas sem proveito, 
Leve correr dos dias sem ação 
Como quem com saúde jaz no leito 
Ou como quem se atrasa sempre sem razão. 
Inútil vida posta a um canto em ida 
Sem clue alguém nela fosse nau ou mar, 
Obra solenemente por ser lida 
Oh, deixe de sonhar sem esperar!" 

Na semana passada, visitava um velho mestre meu, Pro
fessor Barreto Fontes, uma dessas pess_oas· ,queridas, com 
quém a nOssà àmizade é mais feita de brigas e de confrontos 
de que de atos de afetividade, embora nos estimemos, nos 
amemos muito e quando.eu..levei este Estatuto do Idoso ele 
disse: --:- "~u sou algum vel}lo?~' E pe.gOu este trabalho e 
seus QlhOs se. c enchera~ 4e:A:imi,·; )~~ !H?~gupt<?:. :- "Então, 
o que é qrie houve?" Ele disse: - ·~ollemberg, é o sonhar, 
sem espe"râr'"·. ·. '.. ' . 

· . - Sr. PresideD.te', SrS. Senadores, o problema do velho não 
se' ieStdngé aO pi-()blema do v"elho brasileiro, 'nlas ao problema 
do v~!h:O, como um todo. Só póSsó legislai' 'pl:u-3 o meu Pais1 

mas·_quero lhC:s nlostrar, neste.inStante, p~ra· Ç<}ncluir o meu 
discursd, ·comd somos nós, aqueles que chegaram à meia ida
de, ridiculariZados, pouco aceitos, maltratados; isolados, soli-
tários e_"depriinidós. · · ' · · · 

Re~eb(recentemente, Perfis Liberais, e'sta revista colom
biana. Na sUa coiltracapa há ui:na chargC -é, nessa chã.rge·, 
daiS velhos wnVt;rsam .na cerca dÇ_s~a. Pr9Prj~dade. um .. nO 
aní3.nho da lena; com um arado e o 01,1t_ro. cop1 um tt.:_ator_, 
tie:m moderno. O que estaVa com o arado Olha· para aquele 
qúe está com o seu tratar arando a terra ...!....'e já havía arado 
Çl}l!to,mflís.que o se.u pedacinho·- e diZ: :....__"Está ·c1ar0, 
é muito mais moderno, mas coin quem comentas tua vida?" 

Sr. Presidente!, Srs. Se.nadoi:t;s, era-Õ-que tinha a ~di:iér~ 
nesta manhã. (Muito bem!) 

ATO DO PRESID!l!IITE 
!11• 65, I)E 1992 

o· Presidente do Senado Federal, no·uso da sua compe
tência reg"iirtental e regulamentar, de .confOrmidade com. a 

· delegação de co:ffipetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da <:::omissão Diretora n9 2, de .4. de abril de.1973, e. tendo 
em vista o que·consia do Processo nç-1.279/92-0, 

Resolve aposentar, voluntariamente, MARIA BETA
NIA DE LEMOS GONÇALVES DA MOTTA, Assessor 
Legislativo, Parte Especial do.Quad.rQ Perot;:n;te;nte do.S.ep{ldo 
Federal, nos termos do arti_go 40, ii:tciso III, alínea c, da Consti
tuição da República Federativa do. Brasil, combinado com 
os artigos 186~ incis-o UI, alínea c, e 67, da Lei n9 ·8. 112, 
de· 1990, bem ~sim com o· artigo 11 da Resolução (SF} n9 
87, de 1989, com proventos Proporcionais ao tempo de serviço, 
observado o diSpostO no artigo 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 6 de março de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDE!IITE 
!11• 66, DE 1992 

. O Presidente do Senado Federal, no uso da sua ·cotÔpe
tência regimeiiiã'r e regulaiÍleittar, de conformidade com' a 
delegação de colnPetência qUe· lhe foi outorgada pelo_ Ato 
da Comissão· Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e. tenP,o 
em vista o que consta do Proces.so n9 1.430/92-0, . 

Resolve aPOsentar, voluntariamente,_ MARIA vERO
NICA ALVES PANISSET Santana, Analista Legislativo, 
Área de Processo Legislativo, Classe ulsspecial", Padrão III, 
do Quadro Permanente do Senado Fe'êteral, nos termos do 
artigo 40, inciso III, alínea c, da ConstituiçãO da República 
federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso 
ID, alínea c, e 67, da i.eTil9 s-."it2, cte t99Ü, bem assim Com· 
o artigo 11 da Resolução (SF) n9 87, de 1989, com. as vantageris 
da Resolução (SF) n• 21, de 1980, com proventos propor-

/, 
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clonais ao tempo-de serviço, .observado o di$pOs_tq np, artigo 
37 inciso XI, da Constituição Federal. . . . . . .- . 

' Senado Federal, 6.de março de .1992.- Maur.o_l~_e;nevides, 
Presidente. --~-

ATO DO PRESIDENTE 
' ' ' N• 67, DE 1'9'12 

O PresideD~~ ~o _Senado Fe9~ral, no uso da sua. compe
têncüt regimehtal e regulamentar, de confoinlidã.dé 'cç>ID; a 
delegação de competência que 11::\e. foi outorgada pe!o Ato 
da Comiss~~ ~~et<?ra ~"' 2, ~e 4 ae abril -&~. \~7;3~ e Íep.do 
e~ vista o qu~ 9onsta do ,P,rgçe,sso n9 1.247/fJ2-1 1 , , , • . 

_ Resolve ,a,po~eqtar, voluntariamente: •. MARIA MADA
LENA DA COI)TA-OLIVEIRA, Analista Legislativo, Área' 
de Processo LegiSlativo, Classe "Especi31'', Padl:cló_ ln; ·d~, 
Quadro PermariêritC do Senado Federal, nos termos. do a~tigo 
40, inciso III, alí!l~a ~'da Cop.stituição da R~pública Federa
tiVa ap Brasi~. co~b.i~tado c:o.m os artigos 186, _inciso lU, alínea 
c~ e 67, da Le~ ~~ 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 
1~ .da Resoh,1ção_ (SF) n"' 87, de 1989', _c_Om- as' varitágens- d3' 
Resolução (SF) n9 21, de 1980, com proventos proporciOnais' 
ao tempo de serviçó, observado o disposto nó artigo:3i, incisO: 
~',da Constiú~içãq Federa!. . · . · , .. , .. , , _ , . , , . , 

. Senado Federal, 6 de ,rç.arço de 199f., ~ S~na,d,o;r ~""~ro 
~~u~vides, PresiÇ~'Qte, -

.ATO DO PRESIDENTE 
N• 68, DE 1992 

O Presidente dO- Senaâõ +Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regülam~Ôta!, de cõnfoimidade COm a 
delegação de- competência que lhe foi Outorgada pelo Ato 
da·Comissão Diretora n"' 2, 'de 4 de abril de .1973,. e tendo 
em vista o que consta do Processo_n~ 19.861/91-5, 

.. Res_olve aposentar, voluntariamente, JOAQUIM LOU
RENÇO FILHO,- Analista Leglsl3.tivo, -Área de Processo Le
gislativo, Classe-··t~", Padrão III, do Qua-dro Permanente 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciSo III, alínea 
a, da Constituição da República Federativa do Brasíl, combi
nado com os artigos 186, inciso III, a!inea a e 67, da Lei 
n9 8.112, de 1990, bem assim com o artigo-li da Resolução 
(SF~ h• 87, de 1989, com as vantagens da Resoluç~o (SF) 
n"' 21, de 1980, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

·Senado Federal, 6 de março de 1992.:.-.....,....senador Mauro 
BenevJdes, Presidente. 

ATO DO l'RESIDENTE 
N• 69, DE 1992 

O Presidente do Senado Fedçral, na uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidéiâe com a 
del~gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da'_Côinissão Diretora n"' 2, âe-4 de-abril de- ~973, e tendo 
em Vista o que corista do ProcesSo n9 179/9'}.-2~ 

. , Resolve aposentar, voluntari~~ente, LPENOR PINTO 
DE MORAIS, Técnico Legislativo, Area de Artesanato, Clas
se ~'Especüll", Padrão II, do Quadro Permanente dO Senado 
Fe~~~al, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Consti-

' . '.' 

tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os arti&os 193, 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n"' 8.112, 
de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n"' 
87, de 1989,_com proventos proporcionais ao tempo de serviÇo,. 
observado o disposto· no artigo 37, inCisO- XI, da Constituição -
Federal. 

Senado Federal, 6 de março de 1992. -Senador M&.urO 
Benevides, Presidente. -

ATO DO PRESIDENTE 
. _N? 70, DE 1992 

O P'r.esid~nte do Senado Fede:ral, no uso. da sua comp~ ... 
têntia _r~gimental e regulamentar~ de conformidade -com a 
delegação de coro)?etência que_ lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de ·abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n"' 1.221!92-2, 

Resolve aposentar, v_pluntariamente, NILO 1'-h.)GUEh 
RA, Técnico Legislativo, Area de Processo Legislativo, Classe_ 
H Especial", Padrão III, do Quadr_o Permanente do Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, incisO III, alínea a, da Consti
tUiÇão" da 'RepúbliCà Federativa d6 Br'asil, combinado com 
OS artígO-s 193, 186~ iriciso III, alínea a, e 67, da Lei n"' 8.112~ 
de '1990, bem assiin com o artigo 11 da ReKoluçlio (SF)-rt• 
87, de 1989, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

· 'Seitadó Fedefal, 6 de março de 1992. 
Senador MBU.i-õ Benevides, Presidente. 

I?ORTARIA 1\1' 2, DE 1992 

_ O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribui
ç,ões que lhe confere o artigo 283 dO Regulamento Adminis
trativo do _Senado Federal, e tendo em_ vista o disposto no 
artigo 574, parágrafo 1~>, do mesmo Regul~m~nto~ · 

Resolve, designar MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MAR
TINS, Analista Legislativo, STHEL,NOGUEIRA DA GA
MA, Analista Legislativo, e SILV ANA MOURA DE OLI
VEIRA, Analista Legislativo, para, sob a presidêricia dO pri-:. 
meiro; integrarem C_omiSsão de Sindicância inctim ~ida de apu
rar os fatos constantes dos Processos n9s 17230/91-8 e 
11219/91-2. 

Senado Federal, 5 de março de_ 1992. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

PORTARIA N• 3, DE 1992 

O Diretor-Gei"al do S_enado Federal, no uso das suas 
atribuições regulam~ntares e de acotdo com a delegação de 
competência que lhe foi conferida pelo Ato da Comissão Dire
tora n>? 48, de 1991, Resolve, 

I-Atualizar a tabela d~ diárias de viagem, a serviço, 
consoante o reajustamento promovido pela Portaria n" 929, 
de 28-2-92, do Secret~rio d~ AQmini~tração Federal, publicada 
no Diário Oficial da União de 4-3-92, de acordo com o anexo. 

ll- Esta Portaria entra em vigOr na data de sua assina
tura, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal~ 5 de março de 1992. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 
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ATADA3•REUNIÃOORDINÁRIADAC0MISSÃODI
RETORA 

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 1992 

OS: pr~sentes, após exame da matériã, 3provam o parecer; 
O Processo n~> 017280/91-5, que-trata da contratação de 

empresa para prestação de serviços de manutenção, limpeza 
e conservação, com .fornecimento de material, no complexo 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco arquitetónico do Sena~o Federal e do Cegra,f. 
de feveteiro de. um mil novecentos e nOventa .e: dois,. reúóe-s~ . · OS pr~senté det~rminaram a realização de licitação para 
a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões ~e fim, devendO, antes, o Senhor Primeiro Secretário premo-
da Presidência, •Com a presença d~ Excelentíssin,lo&, Senhores ver um -levantamento das reais DecesSidades do Senado em 
Senadores Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Costa, relação ao objeto do processo. 
Primeiro Vice~Presidente, Carlos Alberto De'Carli, Segundo ---- 0 Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Segun
Vice Presidente,..,Dirceu Carneiro, Primçiro Secretário, Már- do Secretário, que apresenta parecer favorável _à prestação 
çio Lacerda, Ség'undo Sectetário_._ Sal~anha Derzi, Terceiro de contas do terceiro trimestre de 1990 da execuçao orÇamen
Secretário, Irarit Saraiva, .Quarto SeCretário e Beni V eras, tár_ia nc;> Senado Federal, Processo n<?12864/90-0. 
Suplente. . _ . . . . . . Os· presenteS, ap~s ~iscussã~, apr:~vam o parecer. 

O Senhor Presidente dá: início aos trabalhos~ transmitindo A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se-
aos Presentes as providências adotadas em relação à;S no~ícia~ nhor Terceiro-Seéretário, que apresenta as seguintes matérias: 
veiculadas pela'iJnprensa sobre narcotraficância nos próprios a) Parecer favo_rável ao Processo n9 020360/91-6, refe
do Senado Fede'ral. Inforina que foi solicitada ao MinistrO rente à prestação de -contas de despesas médico-hospitalares 
da Justiça autorização para que um Delegado da Polícia Fede- · realizadas com dependente do servidor José Victor ~obrinho. 
ral ministre a 10 (dez) Agentes de Segurança do Senado um Os presentes, após exame da matéria, aprovam o part:cer; 
curso sobre aquela matéria. O Senhor Presidente comunica b) Parecer ao Processo n" 001272/92-6, referente a pedido 
que as providências tomadas não implicam a quebra da auto- de ressarcimento de·despesas com passagens e diárias do Sena-
nomi.a do Poder Legislativ9, por nãq ter havid9 delegação dor Irapuan Costa Júnior. ' · ' . 
de comando a qualquer instituição alheia ao Senado. Q Senhor __ Os presentes, após exame da matéria, aprovam o parecer; 
Presidente cientificou tamb~m à Comissão Diretor3-haver re~ _ c) Parecer favorável ao Proces~o n9 017631/91-2, refe-
metido à COmiasão de Constituiç§O, Justiç3. e Cidadania Con: rente -à solicitação _de treinamento no exterior do servidor 
sulta sobre a legalidade de processos de ascensão .funcio.nal, Granvile Garcia de ÜJiveira. · ~ · .. 
tendo em vista- questionainento da imprensa a respeito da , . Antes que o assunto seja discutido pelos presentes, o 
Resolução_n9 16, de 1991. - . Senhor Senador Beni V eras solicita;. e lhe é concedida, vista 

A seguir. o 'senhor Presidente cohcede a palavra aO Se- da' matéria; : · ' 
nhor•Primeiro Vice-Presidente, que apresenta parecer favorá- · d) Parecer do Se'nhor Senador Saldanha Derzi, sobre os 
vel ab Processo. h' 011832/91-6, de interesse do servidor Lflio Processos n'' 000213/77, 008/81/87:1, e.007400191-8I, que Ira
Chaves Cabral. .. tam de pedido de revisão da pena de demissão aplicada a 

Os present,es, após exame da matéria, aprovam o parecer, João Batista da Silva, ex~servidor do C~graf. 
com abstenção do Senhor PrimeirQ Secretá~o; · Antes que o assunto seja discutido pelos presentes o Se-

Em continuação, o Senhor Presidente concede. a palavra nhor Segundo Presidente solicita, e lhe é conferida, vista da 
ao senhor Segundo Vice~Presidente, qu~ _apre:senta Parecer matéria,: : . 
sobré conclusões de inquérito administrativo envolvendo o e) Parecer favorável ao Processo n" 018595/91-0, refe~ 
servidor Renato'Janiques- Proc;esso n" 002663/9~-0. rente à prestação de contas relativa ao terceiro trimestre de 

Os presentes, após o seu exame, aprovam· o parecer. 19.91, do Fundo Especial do Senado Federal- FUNSEN .. 
O Senhor Presidente, concede a palaVra ao Senhor Pri- Os presentes, após exame da matéria, aprovam o parecer; 

meiró-Secretáriõ, que apresenta as seguintes matérlãs: O Parecer favorável ao Processo n9 004600/91-6, referente 
8) Expediente da Radiobrás, oferecendo- os serviços da a prestação de contas do quarto trimestre de 1991 dos recursos 

SinoPse por ela elaborado. - - repassados à Assefe. · 
Os preSenteS, .ãpós discussão, aprovam a proposta ofere- Os presentes, após exame da matéria, aprovam o parecer; 

cida· _ g) Parecer favorável ao ProceSsO n~' 0045994/91-8, com 
'b) Processo n9 012643/91-2, etp. que a Telebrasília solicita prestação de contas apresentada pela Assefe, relativa à Sub-

o pa~ento das ligações a cobrar. do sistema DDR. venção Social, para custeio da Creche. . 
E designado o Senhor Segundo Vice-Presid,ente para rela- Os presentes, após exame da m8téria, aprovam o parecer. 

tara 'matária; ,· · · O Senhor Presidente, em prosseguimento à reunião, con-
~) Processo n" 021315/91-4, em que o Senhor Senador cede a palavra ao Senhor Quarto Se~etário, que apresenta 

CarlosDe'Carli, solicita alteração .de data de va~~ad~.de PMS. aos presentes os segUinteS asSuiitoS: . - - -
É designado o Senhor Senador Saldanh_a Dem para dar a) Pareoer favorável ao Processo o• 020080/91-3, em que 

pareCer oral sobre a matéria. O parecer é favorável e os presen- o Senador Raimundo Lira solicita ressarcimento referente a 
tes o:aprovam; hospedagem sua e da: esposa em São Paulo. 

~) Processos n" 021191191-3 e 0211140/91-0, em crue o Os presentes, após discussão, aprovam o parecer; 
Senador Ronan Tito solicita alteração de data da validade b) Parecer favorável aos Processos n.,s 018707/91-2, 
de PMS. 019854191-9 e 020937/91-1, em que o Senador Flaviano Melo 

Antes que o assunto seja discutido pelos presen~, o 
Senhor Segundo Vice-Presidente solicita, e lhe é concedtda; 
vista da matéria; · 

,e) Pareoer favorável ao Processo n' 001510/92-4, no qual 
o Líder do PMDB solicita quota extra de correspondência. 

solicita ressarcimentO de despesas ~édicas. 
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer; 
c) Parecer favorável ao Processo o' 001105/92-2, em que 

Fernando Passos de . .Mendonça solicita a interrupção de sua 
licença para tratar de inieresses p-articulares. 
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Os presentes, após discussão, aprov<pn o parecer; 

d) Parecer favorável ao Processo n• 018735/91-6; sobre 
a prestação de contas do Senado Fede~, relativa ao terceiro 
trimestre de 1991. 

Os preSentes, após discussão, aprova:m o parecer. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra 
a reunião, à~ vinte horas e quinze minutos, pelo que eu Manoel 
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comissão 
Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à putilic:ação. 

Sala da Comissão Direilitâ., 25 de fevereiro de 1992. ....._ 
Senador Mauro .Benevldes -- Presidente. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVD- N•25 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 - ATA DA 16• SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 
1992 

-Sessão especial destinada a comemorar o -f2nten-ário 
de nascimento do ex-Senador Plínio Pompeu de Sabóia 
Magalhães, nos termos do Requerimento n" 33, de 1992, 
de autoria do Senador Mauro Benevides e outros Senhores 
Senadores. 

1992 
2- ATA DA 17• SESSÃO, EM 10 DE MARÇO OE 

2.1- ABERTURA 
2.Z- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Leitura de Projetos 

- Projeto de Lei do Senado n9 9, de 1992, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que institui deduções de tribu
tos pagos pelo contribuinte, para efeito-de cálculo do Im
posto de Renda, na declaração de ajuste anual da pessoa 
física. 

-Projeto de Lei do Senado n" 10, de 1992, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o exercício 
da profissão de bibliotecário e determina outras providên
cias. 

2.2.2 - Requerimentos 
- N9 44/92, de autoria do Senador Albano Franco, 

solicitando que sejam considerados, como liCença autori
zada, os dias 11, 12 e 13 do corrente mês. Aprovado._ 

- N9 45/92, de autoria do Senador Humberto Lucena, 
solicitando que seja transcrito, nos Anais do Senado Fede
ral, o discurso proferido pelo Prof. Dr. Silvano Raia, por 
ocasião de sua posse na Academia Nacional de Medicina, 
no Rio de Janeiro, no dia 26 de novembro de 1991. 

2.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR RUY BACELAR- Homenagem póstu

ma ao Deputado Çaiano Sebastião Ferreira. 
SENADOR AUREO MEI.:LO- Homenagem póstu

ma ao jornalista all).azonense José Cidade de Oliveira. 

2.3- ORDEM DO DIA 
-:.:....__Parecer n~ 11, de 1992, da Comissão de Consti

tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 143, 
de 1992 (n' 863/91, na origem), de 27 de dezembro de 
1991, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Doutor Hamilton 
Luiz Pereira, Juiz do Tribunal Regional Federal da 3• Re
gião, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, na vaga decorrente da nomeação do Ministro 
TIInar Nascimento Gaivão para o Supremo Tribunal Fede

- ral._ Aprovado. 
- Parecer n9_ 12, de 1992, da Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n\> 144, 
de 1992 (n'~' 21/92, na origem), de 14 de janeiro do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Doutor Armando 
de Brito, para exercer o cargo de MÍnistro-togado do Tribu
nal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposen
tadoria do Ministro Marco Aurélio Prates_ de Macedo. 

"Aprovado. 

2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NELSON CARNEIRO - Documento 

"Diretrizes para· a Reforma Tributária", proCedente dO 
ll Congresso Nacional de Auditores Fiscilis do Tesouro 
Nacional. Recebimento de missiva do concidadão Iris Du
que Estrada sobre a situação sócio-económica: do País. 

SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA -· . 
Lastimável situação dos idosos no Brasil. 

SENADOR ALBANO FRANCO- Relato da Reu
niã9 Anual do Fórum de Economia Mundial. 

2.3.2 - ComunicS:Ção da Presidência 
- Convocação-de sessão conjunta a realizar-se hoje, 

às 19 horas, com a Ordem do Dia que designa. 

2.3.3 -- Designação da Ordem do Dia da próxima ses
são. 

2.4 ~ENCERRAMENTO 



740 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Marçojd992 

BXPEDIBNTB 
cmrrRO ollAPJCO DO SI!NADO PEDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diresor-Ocn.l do Scudo Pcdcnl 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor ElDealtivo 

DIÁIUO DO CONGRESSO IIACIOMAL 
1•....- oob ... _...uidade da Meu do Seudo Pedcnl 

. CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dire10J' Adaiaiatratio.oo 

ASSINATIJRAS 

WIZ CARLOS DE BASTOS 
Dirc:IOI' ladutrial 

SciDCIIral ··--·-···-····-·-·-·-···------------------------ Cl$ 3.519,65 

PLORIAN AUGUSTO COUI1NIIO MADRUGA 
Dircaor Adj .. to 

3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
- N' 4, de 1992 
4- SECRETARIA-GERAL DA MESA 

- Resenha das matérias apreciadas de 15 a 29 de feve--
reiro de 1992. - . 

TES 

5 - MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

"firl&em 2.200 exemplarel. 

SUMÃRIO DA ATA DA 190• SESSÃO 
REALIZADA EM 28-10-91 

Retificação 

Na publicação do Sumário, feita no DCN - Seção 
II-de 29-10-91, página n<:> 7412, 1~ coluna, no item 1.2.9 
- Discursos do Expediente 

Onde se lê: 

SENADOR ESPERIDLÃO - ..• 
Leia-se: 
SENADOR ESPERIDIÁO AMlN - ... 

Ata da 168 Sessão, em 10 de março de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49"- Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Cos.ta 

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

Alfonso camargo - Albano Franco - Alexandre Cos
ta - Almir Gabriel - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni 
Veras - carias Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues 
- Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge - Dario Pereira 
-Eduardo Suplicy - Elcio Álvares- Esperidião Amin - Epi-
tácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Francisco 
Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gerson camata - Gui
lherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena 
- Hydekel Freitas- lrapuan Costa Jónior -João ca1mon -
João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Ma
rinho -Josê Eduardo -José Fogaça -Josê Paulo Bisoi-Jo
sê Richa- Josê Sarney- Jónia Marise- Jutahy Magalhães 
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha 
- Lourival Baptista - Luc!dio Portella - ~gno Bacelar -
Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Maurício 
Correa -Mauro Benevides - Meira Filho - Moists Abrao -
Nelson carneiro - Nelson Wedeldn - Odacir Soares- Oziel 
carneiro - Pedro Simon - Rschid Saldanha Derzi - Rsimun
do Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar -
Wilson Martins. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A presente 
sessão, em atendimento a requerimento aprovado por esta 
casa, destina~se a comemorar o centenário de nascimento 
do ex-Senador Plínio Pompeu de Sabóia Magalhães. 

Já se encontram no Gabinete da Presidência, como espe
cialmente convidados, Sua Eminência o Cardeal de Brasília, 
Dom José Freire Falcão e S. Ex~ o Governador do Estado 
do Ceará, Sr. Ciro Ferreira Gomes. 

A Presidência designa comissão integrada pelos nobres 
Senadores Marco Maciel, Rachid Saldanha Derzí, João França 
e Lourival Baptista, para introduzir os convidados em plená
rio. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Composta 
a Mesa pelas presenças honrosas de S. Ex' o Cardeal de Brasí
lia, Dom José Freire Falcão; do Governador do Estado do 
Ceará, Ciro Ferreira Gomes; do 1<:> Vice-Presidente da Casa, 
Senador AleXandre Costa e_ do 49 Secretári_o, Senador Rachid 
Saldanha Derzi, para a sessão solene que objetiva realçar 
o transcurso do centenário de nascimento do Senador Plínio 
Pompeu de Sabóia Magalhães, convido o 19 Vice-Presidente 
do Senado Federal, Senador Alexandre Costa, a assumir a 
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Presidência, porque devo ocupar a tribuna c~mo orador _i~~." .d~.s.ua alma e dos sentimentos que o prendiam à memória 
crito. - da filha Lúcia, falecida, em desastre automobilístico, na déca~ 

. da de cinqüenta. 
O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira Atualizado em relação à problemática nacional, discu-

da presidtncia, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Cost'a; ' 'tilido, com acuidade, os lances que, num passado recente, 
1" Vice-Presidente. encarnaram a chamada "abertura lenta e gradual' .. ele, como 

· , estudioso da realidade nordestina, sugeria caminhos que re-
0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ...:: -Concedo a 

presentassem a aguardada superação das dificuldades regia-palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. oais. 

O SR. ~AURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia Engenheiro experimentado, formado pela Escola Polítéc-
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Ex' Sr. Sena- nica da Bahia, construiu ramais ferroviários, açudes públicos 
dor Alexandre Costa, 1~' Vice-Presidente do Senado Federal, 'e -Ob-ras de saneamento básico, no Ceará e em São Paulo, 
que a partir de agora dirige os destinos desta sessão; Em~> empenhado em observar rigorosa austeridade nos gastos pú
Cardeal Dom José Freire Falcão, Arcebispo de Brasfiia, EX' blicos. 
Sr. Ciro Ferreira Gomes, Governador do ~stado do Cearflz ~ , , . Nascido no Ipu, mas imediatamente radicado na "Prin
Exm.'ô's Srs. Senadores; Exm~ Srs. integrantes de TribUI).3:.i~ .... cesa do Norte", Plínio Pompeu de Sab6ia Magalhães impôs-se 
Superiores; Exm~' Sr. Deputado Paes de Andrade, ex-Presi- à <idmiração de seus conterrâneos pela lisura de seus. atos, 
dente da Câmara dos Deputados; Exm9s Srs. Deputados da pela coerência dos posicionamentos asSumidos e pelo modo 
Bancada cearense e outros Estados; Exm1> Sr. Secretário de retiüneo côm que sempre orientou a sua vida pródiga em 
Estado da I~dústria: ~mérc!o do Ceará~ ?r. Antônio Balh- gestos de equilíbrio, de sensatez, de desassombro, de exação. 
mann; Exm- Sr' Patnc1a Ferreira Gomes, dlleta neta do Sena- Deputado federal em 1935, na legenda da Ação Integra
dor Plínio Pompeu de Sabóia Magalhães; Exm'"" senhoras e lista Brasileira- então liderada por Plínio Salgado -, fez-se 
prezados senhores: - - - . -------- - _, - wesertte à tribuna parlamentar. debatendo temas que, a seu 

Com os excepcionais atributos que exornanl a sua persa- juízo, galganizavam as atenções daquele_perí?_do que se seguiu 
nalidade de escol, o Senador Plínio Pompeu de Sabóía Maga- à elaboração constitucional, interroiDpido, abruptamente, pe
lhães viu defluir, no último dia 3, o seu centenárío de nasci- lo golpe de 1937, do qual decorreu a implantação do Estado 
mento, em meio a expressivas comemorações que tiveram Novo entre nós, sob a égide de Getúlio Vargas. 
como palco a cidade de Sobral, engalanada para realçar o Como -hOmem do legislativo, fez vários e contundentes 
magno evento, numa mobilização de suas lideranças mais pronunciamentos sobre o desca~o do Governo· federal no que 
preeminentes, a começar pelo próprio Go_vernador do Estado, conCerne às secas do Nordeste, conforme se infere daquele 
Cíi"õ-Ferreira Gomes, neto por afinidade do _l?reclar? natali- proferido a 3 de dezembro de 1936, na tribUna da Câmara 
ciante. dos Deputados; 

A bancada cearense nesta Casa, integrada, além de mim, 
pelos eminentes colegas Cid Sabóia de Carvalho e Beni V eras, 
entendeu sapientemente de requerer a realização ·de sessão 
especial, a fim de que se pusesse em merecida evidência a 
trajetória de um homem público, que soube honrar os cargos
exercidos, como os de Prefeito de Fortaleza, Deputad~ Fede
ral e Senador Constituinte de 1946, com mandato que-seesten-
deu até 1955. · 

Ninguém o excede em dignidade pessoal, nem em cora-
gem e sobranceria cívicas, a julgar- pela atuação que cumpriu 

"Infelizmente, Srs. Deputados, os mais compe
tentes nessas questões, os que poderiam com sua cultu
ra e inteligência orientar O Poder Executivo na solução 
dessa magno problema, não o consideraram digno de 
um estudo demorado e o colocam em pleno inferior 
ãOs de caráter puramente económico, julgando que, 
com a assistência durante a calamidade e com obras 
mal-estudadas de engenharia, terão pago a colaboração 
dos nordestinos na prosperidade nacional." 

exemplarmente, com lucidez e clarividência inexcedíveis, ora Reportando-se, especificamente, à tormentosa calamida
profligando erros ou omissões governamentais, ora se pro- de de 1915, enfatiza Plínio Pompeu no mesmo e incisivo dis
pondo a discutir questões para cujo deslinde sempre apontou curso: 
soluções perfeitamente exequíveis e viáveis. _ 

Como seu amigo pessoal, dele recebi permanentemente 
o estímulo para dirigir o antigo MDB e o PMDB dos nossos 
dias, nunca me tendo faltado a sua espontânea solidariedade 
em instantes cruciais da luta enipreendida em favor -~·3. noima
lidade político-institudorial. 

Nas pregações democráticas, em comidOS assistidoS, às 
vezes por um punhado apenas de militantes intrépidos, ou 
em concentrações mon-umentais com a participação de milha
res de pessoas, estava ele ao meu lado, prestimoso e atento, 
acompanhando o arrebatamento das frases e as conclamaçóes 
conseqüentes, com a desvelada ajuda de D• Mariinha, sua 
incomparável inspiradora em todas ãs horas, herdeirã:"Cia-tradi
ção política do prestigioso líder José Sabóia de Albuquerque. 

Não me recordo de haver pernoitado, alguma vez, em 
território sbbralense, sem que recebesse, para o café da ma
nhã, muitas vezes em companhia dos ~a!:l~~sos Paulo Sanford 
e Oziris Pontes, o Dr. Plínio :Pompeu, de temo branco e 
gravata preta, numa indumentária característica da limpidez 

"Ainda tenho na imaginação os quadros tristís
simos na sua absoluta realidade, que presenciei na 
maior seca deste século, maior talvez, porseus efeitos, 
danosos a <;te 1877, por ter étescitlo muito a população 
e haVer avultado a economia do Nordeste. Eu a assisti 
numa zona de grande densidade de habi~antes num 
sei-viço de socorro que era como uma gota d'água na
quela fornalha ardente de miséria." 

Com a interrupção de seu mandato, Plínio Pompeu retor
nou às suas atividades profissionais, assumindo a delegacia 
do Património da União no Ceará, à frente da qual esteve 
durante alguns _anos, no desempenho correto de um cargo 
de discreta relevância na estrutura administrativa federal. 

--Democratizado o País, o homenageado de hoje disputou 
a senatória ao lado do professor Olavo Oliveira, filiandO-se 
à legenda da União Democrática Nacional, aqui pontificando 
pelo talento e patriotismo demonstrados, cabendo-lhe o privi
légio de integrar a Mesa Dii"etora, ·na cõndição de um de 
seus Secretários. 
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Uma das mais arrojadas posições que adotou, ao longo 
de sua faina -senãtOrial, destaca-se o voto contr_ário _à_ p:fopo- -
siçã'o de seu colega Ivo D' Aquino, da qual se originou a cassa- · · 
ção de mandatos dos que se haviam elegido na sigla do Partido 
Co:ffiunista, a OOirteÇãt pelo líder Luís Carlos Prestes. 

Sobre a Lei de Segurança Nacional, encaminhada ao Cml-- · 
gresso pelo então Presidente Eurico Gaspar Dui:ra, afirmàu, 
.em novembro de 1946, o Senador PlíniO Pompeu de Sabóia 
Magalhães: 

e veemente apelo a V. Ex~~ ao Senhor Presidente da 
República, aos membros do Poder Legislativo, para 
que todos reunidos, numa só vontade, dêeril estradas 
de ferro ao Brasil. Ou, pelo menos, aparelhem as exis
tenteS1 qUe estão quase paralisadas por falta de material 
rodante. Façam circular a riqu-eza do País, para que 
ele não morra de inanição." 

Apesar de tão séria advertência, na década de 70 e em 
nome de urna pretensa constatação antieconórnica, suprirna-

"E assirri sinto-me no dever de dirigir um apelo se, por exemplo, o ramal Sobral- Carnocim, cujo restabele
patriótico ao Sr, Presidente da República e aos partidos _ cimento te_nho infrutiferamente tentado, sob a gélida indefe
que o apóiam, que meditem sobre as conseqüências , rença das últimas administrações federais. 
funestas que traria a aprovação da lei de segurança, Combatendo a fraude no processo eleitoral brasileiro e 
pedida em mensagem ao Congresso ·Nacional e, ao , detendo-se em fatos ocorridos, à época, no nosso Estado, 
mesmo tempo, outro não menos patriótico apelo _e_u_ Plínio Pompeu reclamou uma maior vigilância da Justiça Espe
faço ao Se_na_do Federal que recuse o seu apoio a tão cializada, a fim de que não se reeditem assim fatos que a 
monstruosa lei." Revolução de 1930 pensara em definitivamente sepUltar, 

Com uma: visão globalizada dos problemas nacionais, 0 - Esclarece, em seu discurso, o dinâmico Representante 
· - sobralense, na sessão de 14 de setembro de 1949: insigne parlamentar do nosso Estado, a quem agora rendemos 

a nossa homenagem de reconhecimento e louvor, debruçou
se, em sucessivos discursos, sobre a Lei de Meios da União 
em cada exercício financeiro, destacando-se, no que tange 
à de 19471 a seguinte e contundente reflexão: 

"Mas, Sr. Presidente, não quero repisar fatos tã"o 
conhecidos de todos nós e, sim, antecipar alguns repa~ 
ros à proposta do orçamento geral da República para 
o exercício de 1947. Em primeiro lugar, veríficamos 
que o superávit de 671.008.782 cruzeiros se transforma 
em déficit de 28.097.768 cruzeir_o_s, uma vez queirainoS 
cumprir a Constituição que acabamos de votar, na parte 
referente aos artigos 198, 199 e 29 do Ato das Dispo
sições COnstitucíOiulis TranSitórias.'' 

Perdura, ainda bojem o descumprimento de normas cons
titudõriais na vida económico~ financeira <;l.Q Pa.fs, frustrando~se 
a expectativa de regiões mais carentes, à espera da regiona~ 
lização orçamentária, preconizada, por exemplo, na Lei Fun
damental de 5 de outubro d_e 19&8. 

OcUpando a Tribuna do Senado, em i6 -de outubro de 
1948, Plínio Pompeu dissecou a política financeira qU:e vinha 
sendo posta em prática no País, indicando causas e mostrando 
os rumos recomendados para a época. 

Em sua fala, na sessão em cujo expediente brindou os 
seus pares com oportuno discurso, vai mencionado pelo ilustre 
político o seguinte aspecto: 

"Oriuitda de uma série de erros, só agora ela está 
se transformando em ve:rdadeira calamidade_ pública 
e marchará fatalmente para uma fase dramática de nos
sa vida económica, se o goVerno não se dispuser ao 
sacrifício por meio de medidas drásticas e mesmo com 
prejuízo de sua popularidade, corno ocorreu com Cam
pos Sales." 

Com assídua presença nos espaços regimentais de cada 
sessã6 ordinária, em 17 de outu_bro de 1946, como engenheiro 
competente, defendeu a construçáo de estradas de ferro, numa 
constatação premonitória da crise energética que explodiria 
em 1977, ensejando a reformulação de nossa política de trans
portes. 

Situou-se, desta forma, o Senador cearense: 

"Não digam que a época das ferrovias passou e 
que estamos na fase das rodovias. Isso -é absurdo para 
não chamar sandice. Por isso eu faço o mais sinCero 

"Justiça tarda é a _denegação da própria justiça; 
porém justiça eleitotãl tarda é a convivência com o 
crime, porque se ela chega atrãsada, não há o que 
reparar, pois o beneiiCiildo -da fraude, do dolo e da 
corrupção já se aproveitou de suaS Vantagens e estaria 
enriquecido com os dinheiros públicos, para concorrer 
com maiores possibilidades aos outros pleitos que suce
derem. Será o regime da irresponsabilidade e da ascen
são dos valores negativos que, pela audácia e pelo cri
me, tomarão os postos do comando na Nação, se uma 
força m,oral não lhes embargar a marcha." 

Um dos niais alentados pronunciamentos de Plínio Pom
peu de Sabóia Magalhães, na tribuna do Congresso, foi, sem 
dúvida, o alusivo ao Plimõ Salte, que consubstanciava, com 
a ajuda externa, o equacionamento de importantes quest6es 
vinculadas ao desenvolvimento do_ País. 

Sublinhou, enfaticamente, o grande homem público, gló
ria do nosso Ceará, sobre aquele programa oficial: 

"É óbvio que sem o trabalho não pode haver a 
riqueza. Daí o acerto do Plano Salte em valorizar·
em primeiro lugar - o homem, tratando da saúde 
e da alimentação, para que haja a apropriação da utili
dade; em seguida, do transporte, p<:Jra que se leve a 
utilidade ao centro de aproveitamento ou de transfor~ 
mação; e finalmente, da encrgía, a fim de que se multi
plique o trabalho humano." 

Na seqüência de sua demorada exposição, o orador defen
deu, no âmbito do Plano Salte, a imediata construção do 
Orós, ajuntando dados comprobatórios da significação e_conó
mica e so.cial da obra. 

Esclarece Plínio Pompeu lapidannente: 

«JulgO, Sr. Presidente, que, encarado sob qual
quer aspecto e sob qualquer setor do Plano Salte, im
põe-se a construção do Açude Orós, a mais importante 
obra que os poderes públicos podem, no momento 
atual,levar a efeito para iniciar uma política de alimen
tação do povo, radicando o trabalhador no _camp-o e 
dando confiança à Nação de que caminhamos para Tea
lizações práticas, sem outra preocupação, senão a de 
aumentar a produção nacional, elevando o padrão de 
vida do povo brasileiro e, assim, garantindo a ordem 
e a segurança naciOnais." 
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Alguns anos-depois, erigia-se o Or6s, graÇas ao esforço 
ciclópico de Juscelino Kubitschek de Oliveira. cuja obstinação 
ultrapassou episódios dramáticos como o_ do arrombamento 
daquele monumento reservatório, cuja adequada utilização 
continua seildo reclamada por prestigiosas lideranças do Cea-
rá. -

Em 1991, numa prova incontestável de sua extraordinária 
vitalidade e perfeita identifica-ção ·com as aspirações de seus 
conterrâneos, Plínio Pompeu sugeriu a mim e ao atual Prefeito 
de Orós que ali se iriiCiasse co:ô.Sulia para rebatizar o município, 
denominando-o de Epitácio Pessoa; pai:'aibano dos mais distin
guidos, por quem votamos justificada admiração e ao qual 
devemos o merecido resgate pelo que lhe foi dado fazer em 
prol de nossa região, à época em que teve marcante projeção 
no primeiro quadro da administração federal. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Com imenso prazer. 
nobre Senador Lourival Baptista, que conviveu no Cong"reSSo 
Nacional com o Senador Plínio POmpeu de Sabóia Magalhães, 
homenage'ado nesta sessão pelo transcurso-do seu centenário. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eminente Senador 
Mauro Benevides, ouço com muita atenção e iriteresse as 
palavras de V. Ex~ nesta sessão especial, no qual o Senado 
da República homenageia o ilustre Senador Plínio Pompeu 
Sabóia de Magalhães, ilustre e digno representante do Estado 
do Ceará nesta Casa, no período de -I94"""0al9.53, após ter 
sido na Câmara dos Deputados um dos seus me-mbros, inclu
sive constituinte em 1946. V. Ex•, eminente Senador Mauro 
Benevides, fala sobre a vida e a atuação política do Senador 
Plínio Pompeu nos diversos _cargos públicos que exerceu com 
inexcedível proficiência e lisura; nas obras que edificou as 
profundas raízes na vida social e política do seu Estado e 
o seu exemplo de homem público devotado às coisas e às 
causas da sua terra natal e do Nordeste, sem esquecer também 
o seu devotamento ao País. V. Ex' fala sobre o Senador Plínio 
Pompeu, e eu o relembro no Rio de Janeiro, Como p<irla:
mentar e membro entusiasta da União DemocrátiCã. Nacíonal, 
partido a que pertenci. Quando o conheci, por intermédio 
de um amigo comum, um grande e fraterno amigo,-o saudoso 
ex-Governador, ex~ Deputado Federal, ex-Senador Paulo Sa
lazarte Pereira Lopes. O Senado, com esta sessão especial, 
em homenagem ao ilustre Senador Plínio-Pompeu, faz justiça 
a um homem digno, a um trabalhador que sempre honrou 
seu mandato com dignidade. V. Ex• e a Bancada do seu Esta
do, o Ceará, os ilustres Senadores Cid Sabóia de Carvalho 
e Beni V eras merecem o nosso aplauso, o plauso do Senado 
Federal porque prestam uma homenagem justa - repito -
merecida a um homem ·que honrou seu nome, seu Estado 
e o Brasil. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex• 
nobre Senador Lourival Baptista, ilustre representante de Ser
gipe, que traz no seu aparte, marcado também pela emoção 
da relembrança de todos esses fatos, além da figura do home
nageado de hoje, Senador Plínio Pompeu ':ie Sab6ia Maga
lhães, a de outro cearense eminente que pontificou na trilha 
desta Casa, o ex-Deputado, ex-Governador e ex-Senador Pau
lo Salazarte Ferreira Lopes. 

V. Ex~ conviveu como Deputado com o homenageado 
de hoje quando Senador no Parlamento brasileiro e pode, 
portanto, oferecer a todos nós mais um testemunho eloqüente, 
incontestável mesmo, da atuação brilhante e proficiente de 

Plínio POmpeu como representante do Ceará no Congresso __ 
Nacional. 

No dia 27 de setembro do ano passado, sob os aplausos 
de mil convidados, nos salões do Ideal Clube, em Fortaleza, 
o Dr. Plínio Pompeu de_ Sabóia Magalhães foi galardoado 
com o troféu "Sereia de Ouro", concedido a brasileiros ilustres 
que granjearam o·respeito e a gratidão da nossa scidedade. 

Na rriesa de honra da solenidade- e lá estavam presentes 
também o Governador Ciro Ferreira Gomes_ e sua Excelen

. tfssima esposa - pude compartilhar de suas comovidas rea
çóes, vendo-o plenamente feliz, capitalizando as referéncias 
economiásticas por sua faina diuturna em benefício doS inte
resses supremos da nacionalidade. 

Anunciei-lhe, então, que o Ser:tado não deixaria -de _pro
mover sessão para enaltecer-lhe as virtudes de _estadista e 
eu desceria da cadeira presidencial para que pudesse, na de
senvoltura que esta tribuna propicia aos que a ocupam, enume
rar-lhe o acervo de iniciativa em prol do Ceará, do Nordeste 
e do País. 

Exm"' Cardial e Exm"' Governador do Estado, é o que 
tento fazer hoje, num preito de reverência a um cidadão dos 
mais probos, que passou a simbolizar o apanágio das nossas 
tradições de seriedade e grandeza -moral. 

_ Que Deus preserve a sua existéncia e os porvüidouros 
possam, como nós, seus contemporâneos, extrair as lições 
admiráveis que tem sabido ministrar, nos 100 arios de seu 
fecundo e incessante' labor, em favor das grandes causas eleitas 
como prioritárias na busca do nossO desenvolvimento e bein
estar social. 

Senhoras e Senhores, Plínio Pompeu, como figura para
digmática do Ceará, torna-se exemplo edifícante para o Brasil. 

Saudamo-lo, mesmo ausente neste plenário, pela festa 
centenária, com imenso orgulho e incontida emoção! (Muito 
bem l Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Beni V eras. 

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Exm~ Sr. Senador Alexandre Costa, Presidente 
desta sessão; Exm"' Si'. Senador Mauro Benevides, Presidente 
do Senado Federal; S. Em~ Cardeal Dom José Freire Falcão; 
EXni"' Sr~ o-eputado Paes de Andrade, que presidiu a Câmara 
dos Deputados; Exm~ Sr~ Patrícia Ferreira Gomes, Exm"'" Srs. 
Senadores e Srs. Deputados; Exm~! Sr'~ e Srs: 

Euclides da Cunha, quando escreveu Os Sertões talvez 
tenha tido a convicção de que estava traçando um perfil defini
tivo do Nordeste. Seu cuidado em descrever a geografia da 
região tinha o sentido de demonstrar o quanto havia de intera
ção entre a sua realidade irregular e caprichosa e a persona
lidade dos seus habitantes, fatalistas e resignados com um 
destino que parecia traçado por uma vontade superior, à qual 
não se poderia fugir. A caatinga tem a cor de uma pele morena 
causticada pelo sol, e para compeendê-la e sobreviver dela 
e com ela, é necessário que se tenha a resisténcia do xique
xique, o metabolismo da macambira, que brota e se alimenta 
de pedras, a dureza da aroeira e o cheiro rústico-da imburana. 
Para viver em harmonia com o sertão, é necessáriO somar 
estoicismo, firmeza, resistência e uma grande capacidade de 
conviVer com dificuldades, sem recriminações. De nada adian
ta _reclamar da falta de chuva, do sol inclemente que a tudo 
caustica, da dureza do solo, ou da água rara. Este é o nosso 
quinhão, é a parte q!le nos tocou na divisão do mundo. 
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Antomo conselheiro n~q lutava por um mundo d~f~rente, patr~otismo e espiríto da_ nacionalidade_, !não l~vou a l~ta pela 
pois a caatinga era·seu espaço,_ mas pelo_seu _direito de vivem.. _sua redenção às últimas conseqüêqcias,. Se,a,

1 
cad,a'dia ~Vé~se.: 

ciar as suas crenças. . , . , _ ~ -e-_ _ r r , • , ptos. Icrv~do. ~o e~tre~<? ?l.lu~a_ pelo. nosso q uinhti9 na paniçã,o 
O nordestino tem que ser forte, não apenas por ~scolha, dos iq.v,e1)timentos do _P~ís?- J_á. t_ería~os _há muitos. anos S!Jp~

mas por não lhe· restar alterna,tiva, Ou é fort~ oti. nãO sobrevive. rado os problemas chmátlcos .. 7femos mcerteza no proc.esso 
Um fato, entretanto(/ _es~á presente_ tanto" em Canudos produtivo porque não foram .feitós os inVeStimentos básicos 

quanto nas Vidas Secas do genial Gracilíano Ramos. É a supre- necessários a afastar definitlv.a_ÍIÍe'n_te ás Co:nseqllê,n~ias d_an6s:as 
ma integridade das pessoas, lutando ou morrendo dentro de da seca. A convivência com, a secit é_ pr,ob)em~ ,dominado 
um código em que sempre está presente o·,amor à terra, às ,e às veze~ ela representa até úina vantagem~ como s.e dá ná 
pessoas, às coisas, às plantas secas e aos animais. --: : - , Califórqia, U.zPeétuistão, Jsraél e outros países. Este_ senti-

Nós, nordestinos, somos levados a vi_ajar por todo,o mun- mente .faz parte_ das .crenÇaS 
1
dp. bf. P(í~io PôrÍlpeu, a quem 

do, mas um atavismo çlo,qual não teil,lQS. força para fugir um golpe político.bem urdico imp~qiu de chegarao GOverno· 
nos prende àquela dura realidade. - i -- • ' - r • • • • do I;stado, cargo que lhe seria matinal, daçlq ,a, sua ~~or~e: ' 

O Dr. Plínio Pompeu de_ Sabóia Magalhães é fil~o do compC?tê~cia. . _ . _ , , . , 
sertão de Ipu, e mesmo em seu físico,e~xuto. no S~l.J rosto Falar que o político deve ser honesto par .excell$nCia é, , 
difícil .de ser penetrado, nas crenças que sustenta com tanta repetir um truísmo. Quem cuida do dinheiro do povo dev.e 
firmeza e convicção, esconde uma ternura sem par. Por algum ser intransigentemente hones~q. i~ç;órruptível, acreditai que 
estranho desígnio,-ele sempre esteve presente nos momentos ser honesto é seu primeiro deve_r . .O Dr.. ,PlíniO Pompeu 'atr'a: 
em que se praticava a modernidade. Sufl,s primeiras atividades · vesso~ estes cerit anos sem que a mais le.ve sÓmbra de suspéiÇão 
foram na construção de açudes, no sertãQ JQrrido de Çira9-ja~-~--Jhe $~j~ :as~~cac;Ja; Sendo um :ex~inplo que infelizmente .caQa 
ou de Senador Pompeu, cidades áridas e necessitada.s.de_A.brCJ.s . .dia é menos.s~g4ido., Q~Qq ,vexp.ps cín1Smõ de certos, fetiz-:
hídricas. Nesse período se iniciaram as qbras de aç:udagem mente, já ex_-ministros, sentiipos pena qué não Se possa: faiêr 
na região, estimuladas pela _crença de Epitácio Pessoa, quer uma vacina com as crenças do Dr. Plínio pafâ injetá-la em
chegando ~ Presidência·da Re_Pública, contratou com a Ingl~~ noss?s p~lft~co_s _logo n<? momento em que se fossem inscrch~ej' 
terra um empréstimo de 50 milhões de dólares para construtr para um cargo pUblíco. , , 
reservatóriosd'agua na região. Naquela altura, a seca dizimava O Dr. Plínio Pompeu de __ Sabóia Magalhães chega .ao,s, 
as populações de sede, pois havia absoluta falta d'água. E pitá- 100 anos desfrutando de uma dãdiVá 'e_Special que certamente 
cio enfrentou grande oposição devido a essa sua política da _Deus reserva aos se.us entes mais queridos: s_ua visão do mUrid_o _ 
açudagem, que àquela altura já parecia aos nossos irmãos é lúcid:a e :transparente e por bai~o de su~ face que~q1àda: · 
do Centro-Sul um desperdício de recursos.- A este paraibano do so~ do Nordeste, sua mente povoada das visões de n.oss.o . 
ao qual o· País ainda não homenageou adequadamente.; deve-. povo a~nda pobre e soffido, estigmas co'ntra os quais ele_tànto 
se o primeiro esforço real para tratar o Nordeste .levando . lutou, permanece yiva co_pvivenÇ.o com uma _alma doce e m~í-_ 
em conta as suas peculiaridades. ' ga, a qual soube resistir_ a alguns tristes designas da sorte, 

Sua condição de engenheiro, aliada a sua reputação, inte- que ceifou seus três filhos ainda tão cedó., Foram cé_Q:t, ~1\0.S 
gridade pessoal e competência, levou-o a ser convidado para de .d~gnidade, correç~o, amor ao. povo e a su~ gente, sepçlo 
dirigir a construção da estrada de ferro que ligariã-=o Ceará hoJ~ u~ _mq~~nto v1vo da fortaleza que Euchdesda Cunha 
a Patos, na Paraíba, tornando-se pouco depois responsável tão_b,em id~ntificou em nossa gente .. A justificadarilente o_rgu
pelas obras públicas em todo o Estado d? Ceará. Graças- a lho~a cidade de Sobral, à qual el~ de_u_t~do o_ s.eu a~o~,__t~~m_ 
sua reputação de homem sério e administrador competenten, mms um homem exemplar para JUStificar sua JUsta fama ,qe 
foi nomeaÇio Prefeito de Fortale:ra, e logo em seguida eleito berço de alguns dos melhores homens públicos e figuras hui'I_la-
Deputado Federal. Como Prefeito, modernizou a cidade. ins-_ nas que o _Nordeste gerou. _ _ 
talando luz'elétrica em substituição à iluminação a gáS carbó- Aos descendentes do Dr. Plínio, ao povo de Sobral_e 
nico e implantou o senriço de telefonia automática. · · a to~os nós, cearenses; seu ~xempl_o h~ ?e ser~on!e de de.te~mi-

SitiJ.etTio-nos no ano de 1934 e compreenderemos melhor naçao e fi:meza~ ~a defe~a dos prmc1p1_os que hao de nortear 
o caráter inovador de suas iniciativas. a.nossa açao po~1t1ca. !'--firmeza da aroe1ra, a beleza de macam-

Deputado Federal até 0 golpe de 1937, retornou ao Parla- b1ra e o p~rfume da n~nbu~ana, devem c?mp_or a estrad~·que 
menta como Senador cm_l946, tendo tido papel destacado o Dr. P_hmo P?mpeu. Sab?ta traç~u em dJreçao ao nosso f_u~u
na Constituinte daquele ano, como tão bem realçou_ o Presi- ro. ~m.t<;> obngado._(Mmto bem. Palmas.) 
dente Mauro Benevides. Suas maiores preocupações foram 
com obras de· combate às secas, assunto que tão bem conhece, 
construção de estradas de ferro, que_ julgava mais próprias 
que as de rodagem, apoio preferencial à agricultura e acima 
de tudo lutou a luta que ainda lutamos hoje, advogando a 
busca de um maior equilíbrio entre o desenvolvimento do 
Centro-Sul e do Nordeste. Já naquele tempo era evidente 
que investindo o País preponderantemente no Sudeste, sem 
construir- no Nordeste uma infra-estrutura básica -de açudda
gem que permitisse uma agricultura irrigada, estava-se conde
nando aquela região à permanente estigmatização da p<?breza. 

Hoje, quando lemos que alguns radicais saudosos do fas
cismo advogam a divisão do País, lastimamos a sua _ignorância, 
que não lhes permite ver que o Nordeste não é uma regiçao 

. perdida, mas, sim, residência de um povo que. dado ao seu 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo .a 
palavra ao nobfe- Senador Cid Sã. bóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIAJ>E CARVALHO (PMPB -·.CE. 
Pronuncia p seguinte discurso. Sem _r_evisão do orador,) --: 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Feden,tl, presidência agora 
exercida pelo meu prezado amigo Alexandre Costa, em su~~ti
tuição ao notável orador da tarde, o Exmo. Sr. Senador ,.~auro 
Benevides; Exmo. Sr. Governador do meu Estado,_ Ciro f~r
reira Gomes; Exmo. Sr. Paes de Andrade. ex-Deputado e 
ex-Presidente da Câmara dos Deputados, detentor de tantos 
e honrados mandatos, Exmo. Dom Falcão, saúdo a pessoa 
que aqui está e que representa a Igreja Católica Desta soleni
dade, meus companheiros de Senado; Srs. Deputados, a neta 



Março de 1992 DIÁRIO D(JC()NGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 11 745 

do homenageado~ que·aqui está: o: Patrícia,' às pessoas aqui' muitO mod~rno o- prÍnieiro PreSidente do Senado Federal, 
preserites, minh3. cordi3l saudação. ' · e talvez a lu'ta que nóS 'políticos do presente empreendemos 

Venho a esta tiibuita na seqüênciFt natqral da homenagem. "por um sentido sempre novo, talvez isto se fortifique· pOr 
que sé presta a· esse grande ce~rense de Ipu e de Sobral, uma visãO 'ct3.s figuras exponenciais que já passaram, que já 
Plíriio Pompeu de Sabóia Magalhães, Urif nome "que reúne ·viveram, q~e·já nãõ'existem senão· na me:tnóna·que deixaram. 
a pujançá de várias farilílias, a tiadiÇ~O-de todas: elas e qUe HoJe, graças a DeuS .. nóS prest3môs· Umã ·holnenagem a·quem 
é a siritêse' dá força; a: 'síritê"se êlã· resis'tência dos nomes que está vivo. o 'homen"ageàdo apenás não está aqui talvez por 
conduz em um nolne só~ em seu próprio nome. alguma recomendaÇãO mais cuidadOsa de sua fanu1ia, de um 

'trata-se, evidentemente, de -urna pessoa da qual muito médico, de alguém qUe o aconselhe, mas poderia estar. 
se pode dizer, mas'_que t!-rfàtiliai'ciu'e se diga dela alguma' · Eissoé~implesmentenotávelnestahora,quandofalamos 
coisa de ·sua passa'gem por está Casa,·pelo Seilàdà dà Rêpú:... · -de um-homem, ao lado de tantos outroS que aqui já estiveram, 
blica, e aqui deti coD.tiriuidade à nobreza e ao trabalho do_s e ainda há a sua vida dígná., ainda há a suà existência produtiva, 
cearenses· que aqui chegiD-am; pessoas que marcaram muito· o ainda há o seu trabalho prestado à cidade que adotou como· 
bem esta Casa enquanto aqui desempenharam as furtções de- sua; â. cidade de Sobral, no meu Estado do Ceará. 
signàdas· pelo povo· do nosso Estado. , Falo també_m por uma vinculação familiar. 

·Plínio Pompeu, nesta Casa:,· guardou muito bem a idéiâ - -SOmoS, D. Patrfdà., de uma famílía;que se intitula Sabóia, 
federaçioniSta: MaiS do que ninguém, de logo compreendeu um apelido muito bem-posto, porque quando o casal Algere 
que aqUi era a sede 'da Federação e valorizou o_ seu mandato -chegou de Sabóia ao Estado do Ceará e foi se radicar no 
por ier :bem viva em sua mente a responsabilidade de repte-· Ara-cati; apelidou a ;descendência dos Sabóia, mal sabendo 
sentar, um Estado. E, antes que aqui representasse iriteres5es que· es'tàva ali inicia-ndo uma das famílias mais ilustres de 
naturais· à vida politica de qualquer cidadão' brasileirO, ele tantas quantas existem no Brasil. - --
repre'serltOu sobejanlente o séu Estado~ a stià região, aqUi Hoje- podemos ler sobre os Frotas· e ·estaremos lendo 
troU:x'e· ós' problemas do Ceará, ·aqui deles tratou, quer fosse , sobre ·a fanu1ia Sabóia' .. É possível lei sobre a família Albu
atrav~ de projetes, quer fosse através de pronunciamentos~ · querque e estaremos lendo sobre a famnia Sabóia; é possível 
através de meros apartes, através de trabalhos nas comissõeS · falar dos Magalhães e estaremos falando também dos Sabóias; 
técriiças do Senado Federal. Marcou porque teve consCiência possível falar de Viriato, de Medeiros~ de to·das as famílias 
da paisagem de onde vinha. Não esqueceu aqui a sua origem:, importantes sediadas -em nosso Estado, entrelaçadas exata
o problema da sua terra, as condições naturais do seu berço, mente com os Algere, que hoje se chamam Sabóia. 
e foi,' ~Ciina de tudo, cearense. Esse é um eXemplo muito . ~ trajetória dess~ f_amília é notável. - . 
forte, P9rque é natual que na vida política as pessOas, aci · : Ftgi.Iras-~xponenctats em todo o ~stado- na advoe3;C•a, 
crescerem, consigam se desvincular de tal modo de suaS rafze_s, . nota~ame~te ~· mas em Sobral a figura de José Sabóta é. 
tornarldo-se figuras nacioriaiS, e·squeçairi 0 regioriálisirici,-aqui marc~te..- absolutamente marcante, e tantos são dos- de~sa 
evocá.do no seu sentido sociológico, no seu s~ntido científico . ~amíha que enumerá_-los, todos eles,_ e_ra _uma taref~ .m;u•to 
mais fOrte ·e mais sério. - · _ _ ~teressante de pesquisadores, alguns já mortos e outros amda 

PlíD.ío Pompeu foi regionalista. Foi üm homem da região VIvos. . . . . . 
Nordésie~ tipicamente da região Nordeste. Foi mil home-ffi O Almtrante Sabóta, ~mtstn? da Mannha do Govef!lo 
que marcou sua presença aqui pelos cuidados obtidos para Samey, gu_ardava com mm to cannho a á_rvore genealógtc_a 
solucionar os problemas mais Vitais do nosso toÍ'rão. Isso mere:.. .. dessa familia e p~ocurava obt~r dados e mats ?ados para c.o~-
ce, sem 'dúvida, um registro. . . . , . . '~!ementar essa btografia colettva que pretendta obter da fa~m-

. ' .. . . __ , . . , · . , , lia a que pertence. 
Quanto ao pohttco. Nós, hoje, falamos m,mto. nas.cotsas Falo, talvez, com mais emoção pela minha condição de 

modernas, naquilo que é mais atual, aquilo que talvez seja Sabóia, sàngue das veias de minha mãe e s~gue t;nu~tc;> próxi- _ 
mais contemporâneo na vida política. Mas até diria aos senho- mo do homenageado. - ·- -
res que, em matéria política, quando se vive o presente, assis- Ainda na campanha eleitoral de 1986, era possível a qual
te-se nece_ssariamente ao passado exemplificar para o futuro quer circunstante de então verificar a vitalidade política do 
e dar as mostras necessárias aos que querem, no preserite, homenageado. 
almejar uma situação mais marcante para o País no porvir. Em um notável comíCio do-PM:bB realizado na cidade 

. P:iíD.io _Pompeu, nos ·seus cem anoS, guarda u_ma·-~o~~r- -.--de Sobral; na campcillhá pela qual nos ele~emos, eu, o Senador 
mdade multo grande. Se é moderno zelar pela cotsa pubhca, Mauro Benevides o Governador Tasso Jereissati e o Vice-Go
respeitar o património público, o ·património do povo; se é vemador de saudosa memória Castelo ·de cá.Stro ti~e-mos 
moderno ter honradez, se é moderno o respeito às ver!Jas, no palanQue a presença de Plí~io Pompeu. E não' era uma 
se é moderno a dignidade em tudo o que se faz, quem mais presença apenas figurativa era um homem absolutamente 
moderno que o centenário Plínio Pompeu, que hoje homena- atento, acompanhando a palavra dos oradores e demonstran
geamos? . . do aquela preocupação marcante que tinha com o então cai:tdi-

Talvez aquilo que apresentemos agora como mmto novo, dato a Deputado Estadual, hoje Gõvemador, CirO Ferreira 
como muito inovador, como muito criativo, seja, exatainente, Gomes. O C'aiiilho do Veterano homem era palpável com rela
a mar~a ?e notáveis políticos como Plínio e muitos deles pas- ção àquele que pretendia ajudar, apadrinhar~ fazer seguir em 
sando põr aqui, passando por uma das cadeiras do Senado frente, redescobrir nos caminhos o brilho dos melhores passos 
Federal. que o próprio Plínio dera na vida política do País. -- -

Ainda hoje, graças ao Senador Mauro Benevides, que 
mandou editar as biografias dos que presidiram o Senado, 
estive examinando as figuras que por aqui passaram e chega
ram à Presidência. E notei logo no nosso primeiro Presidente, 
marcas notáveis do interesse público. Talvez já tenha sido 

Naquele tempo, 1986, pude conversar com o homena
geado de hoje. E, vejam bem. não sei se no palanque onde 
estávamos, ou se no hotel onde nos encontrávamos- porque 
ele foi aos dois locais - Plínio póde apontar a mim a casa 
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onde se celebrara o casamento do méU 'avô com ·a minha 
avó~ acontecimento do qual ele participara. Enquanto ele fala
va, eu me lembrava de quanta água tiaVii corrido' ri.ds leitos 
dos rios, quantas consumações dessas águas com' O 'imenso 
mar. Meu avô morrera em l918. Eduarqo,&abóia fora padeiro 
da famosa Padaria Espiritual, um dos maiores movimentos 
intelectuais do País. Já é saudade desde 1918. A minha avó 
morreu por volta de 1954, e todos os seus fiJ.hQs já haviam 
morrido naquela data. No entanto, ali estava viva, bem yiya, 
a figura de quem testemunhara tantos iatós no universo .de 

E aqui, do alto desta tribtJna do Senado; falo esta tan;le, 
·adotando como minhas as análises do SenaQ.or MauiQ ~~n_~ 
vid,es, tr~ze!tdO _con10 a_n+ex0-9 _que disse o Senador Beni V eras 
e.ac:re$ç-entando uma. CQr.bein pessoal a tudo o que se disse, 
a tudo que se fez nes~ h?mep!J-gem: a mar?-3-de minha mãe, 
a marca Sabóia, essa trajetória bem cearense que há rasgado 
muitas possibilidades neste País e que fez proliferar grandio
samente todo o sonho dos Algere --da Itália,- fundando aqui 
esse grupo familiar que- se expande c_om__brilhantismo, com 

~'.in'ÚTa}, Com Í'esis_tência e'o.fulg-or de um centenário. 
nossa família. -

Talvez viver tanto, víver um século, seja a glória almejada 
por todos aqueles que amam a vida. Um 'século de yip.~ ,cl,eye: 
ser detestável para quem é infeliz, para quem não cumpriu 
sua missão, para quem não soube suportar osgolpes,da própria 
existência. Mas Plínio Pompeu é um homem que, durante· 
a sua existência, marcou pelo cumprimento de suas tarefas, 
pelo cumprimento de seus deveres, por uma notável filosofia 
de vida, por uma resistência moral digna de registro, por 
uma resistência psicológica simplesmente formidável. 

Tive uma tia, pelo lado de meu pai, que se queixava 
de um fato grosseiro para sua existência, porque não pódia 
aceitar a velhice. Cada ano era mais um desafiO, ·cada ano 
era mais uma tortura, porque vira, uma a uma, a partida 
para a eternidade de cada um dos filb.os .. Depoís que morreu 
o último filho, a sua vida tornou-se absolutamente desgraçada. 
Era terrível ter que viver, ter que se alongar, ir tão longe 
na sua idade~ 

Cem anos podem ser um período nj.aravilhdso ~de vida, 
ou podem ser uma punição terrível, dependendo das circuns-
tâncias. _ 

O nosso_ homenageado cumpriu esse_ século com tanta 
fortaleza moral, que pode suportar tudo ·que há de acontecer 
em cem anos, mesmo que esses acontécimentos lhe sejam, 
brutais. · · 

Ver a morte do filho, ver a repetição do fato, ver a prole 
desaparecer e continuar- erecto, continuar foílilidav~lmE?nte 
vivo, sabendo encontrar na sua filosofia d_e yida todas as justifi
cativas, isso, realmente, é a marca deu~ -homem nOtável. 

Jamais abandonou o trabalho, jamais entregou-se à velhi
ce, porque, ainda agora~-quando o homenageamos ao com
pletar 100 anos, não é um velho, é um. espírito Hiquebrantável, 
modelo para os que precisam encontrar a razão de viver, 
a justificativa de viver. 

Em um século de vida, o que cabe? Quantas felicidades, 
quantos acontecimentos extraordinários! 

Sei que, na última campanha eleitoral para o Governo 
do Estado, o mesmo Plínio Pompeu ainda foi apoiar O marido 
de sua neta, o·atual Governador Ciro Ferreira Gomes~ Sig!tí
fica qUe jamais esmorecera, jamais decaíra, jamais se alheara 
do sentido político que a vida lhe cobrara. Uma_coisa_extraor
dinária a vida de Flínio Pompeu! 

Nascido no I pu, esse fato nem é possível lembrar, como 
lembrou o Senador Beni V eras, porque, na verdad_e, Sobral 
roubou sUa personalidade como um todo, subtraiu-lhe todas 
as raízes que tivesse, onde as tivesse, e foi-iefincá-las e restabe_- _ 
lecê-las no melhor solo da melhor fertilidade d~ cidade de . 
Sobral dos meus avós. 

Falo como Senador, mas falo muito maiS como Sabóia, 
ou, talvez, fale muito mais como um desses. pesquisadores 
que se preocupam com alguns detalhes, que terminam- resul
tando em coisa alguma, mas que sensibilizam a pobre alma 
humana. 

Plínio, nesta hora, é contemplado por um século de vida, 
é .visto e absolvido pela testemunha que só ele, na verdade, 
d é. Ele próprio é a única testemúriha ocular deste século, 
que cumpriu tão bem no País, no Ceará e, particularmente, 
em SobraL 

Sr. Governador do Estado do Ceará, não sei corno diria 
o que_ Plínio Pompeu Sabóia de Magalhães representa para 
V. Ex~ Nãe é a figura do sogro, é mais que isto. Nem me 
lembro corno, no Direito Civil, que estudamos tanto,nós deno
minamos as afirtfdades quando já se alargam para um segundo, 

c para um terceiro, para um quarto grau talvez, na linha reta. 
No entanto, ·sei que a figUra dó homenageado lhe é muito 

cara, pela presença de D. Patrícia, sua mulher, ·que feZ 4cbfu 
que que V. Ex~ se tocasse com esse homep~ extraordinário 
que hoje homenageamos, não apenas corno ex-Senador, mas 
como símbolo da resistência:, como símbolo da dignidade hu+ 
mana ... 

Mui,to obrigado. (Muitq bem! Palmas.) 

' . n- SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Ant~Í ,de 
•enCerrar a prese'nte sessão, a Mesa deseja associar--se àsJl-Qffie
·nagens aqui prestadas ao ex-Deputado, ao ex-Senador Plínio 
Pompeu de Sab6ia Magalhães, pela sua vida pública, pelos 
seUS ideais, pelos serviços prestados à Nação brasileira,· .um 
homem que honra e dignifica a vida pública brasileira. (Ml!ito 
beni! Palmas.) 

o: SR- Pll.ESIDENTE ,(Al~xandre Costa) - Naqa ~ais 
·havendo a tratar a Presidência convoca sessão extraçn:_d,in*"ia 
a realizar~se hoj~. às 17 hor~s ~om a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l

MENSAGEM N' 143, DE 1992 
Escolha de Autoridade 

.-' ~-' . 

DiscusSãO,· érit tllrrio único, do Parecer n~ 11, de 1992, 
da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n• 143, de 1992 (n' 863/91, na origem), de 27 de 
dezembro de 1991, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Nilton 
Luiz Pereira, Juiz do Tribunal Regional Federal da 3~ Região, 
para exercer o cargo de Ministro du_Superior Tribunal de 
Justiça, na vaga decorrente da nomeação do Ministro limar 
Nasdmento Gaivão para o Supremo Tribunal Federal. 

-2-
MENSAGEM N• 144, DE 1992 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer no 12, de 1992, 
da Comissão çle Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a. 
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Mensagem n' 144, de 1992 (n' 21/92, na origem), de ·14 de 
janeirO do'COrrente ·ano, pela qual o Senhor PreSidente da 
República submete à deliberação ·cto- Senado a esGOlh'a do 
Doutor Armando de Brito; pata"êX'ei"ceYd cargo tle Ministro 
togado do Tribunal SuperiOr do Tta'balho, na vaga 9ecoFrente 

' ' . . . . . ' .-. ~ .. 

, da aposentadoria do Ministro ~arco Aurélio Prates de Ma-
cedo. _ _, _ . , , 
. ·o. SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Está encer

rada -;l_se~são. . , :. , , 

(Levahta:se a sessti_o' às' IS horas e 50 minuto_s.) 
' . . ' . . . 

Ata da:17a Sessão, em .10.de março de. 1992. 
. '' 

1 I I I • 

2• Sessão Legislativa O:rdinâria, da 49" Legislatura . . . . ' 

-EXTRAORDINÁRIA- ". 

Presidência dos Sr:s. Mauro Benevides e Iram Saraiva 

. ÀS 17 HORAS, ACHAM.SB PRÉSENIES os SRS. 
SENADORES: . 

. , Alfonso camargo - Albano Franco - AJ!llQ!ndre Cos
ta - Alfredo campos - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra -: 
Amazooino Mendes - Antonio Mariz - Aureo Mello - ,B~m 
Veras - carros Patrocfnia - César Dias - Chagas Rodngues 
_ Cid Sabóia de carvalho- Coutinho Jorge - Dario Pereira 
_ Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Espe
ridiãa Amin - Epitácio cafeteira'- Fernando Henrique Car: 
dosa ~Flaviano Melo - Francisco Rollemberg :" Ganbal~t 
Alves Filho- Gerson camata- Guilherme Palmetra -.Henrt
que Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas.-:- Jrap1 
Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Joaa Calmon -.João Fran
ça-' João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Mannho- Jo
sê Eduardo - J osê Fogaça - J osê Paula Bisai - José Ri c h~ 
_José Sarney - Jún!a Marise- Jutahy Magalhães- Lavm
sjer Maia _ Levy Dias - I..óuremberg Nunes Rocha - Louri
val Baptista - Lucfdio Partella - Magno Bacelar ~ Marco 
Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Maurício Corrêa -
Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrã~ - Nelso~ 
carneiro - Nelson Wedekin - Odacir Soares- Oz1el Carnei
ro -Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo L!
ra- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Va!mtr 
Campelo - Wilson Martins. · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A iista de pre
sença acusa o comparecimento de 69 Srs: Senadores. Havendo 
número regiinental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1~' Sercre-

tário. · · · 
São lido_s o_s_ seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•·9, DE 1992 

Institui deduções de tributos pagos pelo contribuin
te, para efeito de cálculo do Imposto de Renda, na decla
ração de ajuste anual da pessoa física. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ _ _ 
Art. 1~ Acrescente-se ao art. 11, da Lei n9 8.383, de 

30 de dezembro de 1991, inciso VI, na redação a seguir: 

. ' 
.. Art; ,li. , Na declaração cte- ajusteanual (art. 12) 

poderão ser ·deduzidos: 
''' • •' • •'' '•' .~ • • '',.,' • • • • • • •' • • •• • • • • o • • ' ' ,-, ~· ~•-n '"- •'- -"• ,·~,,~,; • • • ,,', • 

VI- bs seguintes tributos, comprovadamente pa
gos pelo sujeito passivo no ano-base, na qualidade de 
contribuinte:-

a) o imposto sobre a propriedade predial e territo
rial urbana; 

· ' · b) o i~posto sobre serviços de qualquer riatu_reza; 
c) o imposto sobre a propriedade de veículos auto-

motores; .· , , . _ .. 
d) o i'!IP<?Sto sobre a propridade territorial rural; 
e) a _contribuição obrigatória para o .exercício- da 

atividade profissional." 

Art. 2~> Esta Lei entra em vigor n-a ·data de sUá publi
cação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
O sistema tfibutário brasileiro, todos concordam, é dos 

mais complexos em todo o mundo. Constituein-no mais de 
cinqüenta tributos diferentes, que o situam, por isso tnesfilo, 
entre os mais onerosos. Portanto, não admira que a idéia 
de um imposto único venha fascinando a opinião pública nacio
nal. 

Lamentavelmente, a par disso, a tão -decantada raciona
lidade que inspirou a reforma tn"butária iniciada com a histó
rica Emenda Constituciorial n~ 18, de 1965, foi aos p-oucos 
sendo abandonada, cedendo passo a todo tipo de superpo
sição, sempre criticada pelos tributaristas do País. 

Se há uma unanimidade nacional, no momento, é a conde
nação do sistema tributário em vigor. Empresários, trabalha
dOres, e o próprio gOverno, já não_ o aceitam. Por isso, pululam 
fórmulas no sentido, não de aperfeiçoá-lo, mas de substituí-lo 
por um sistema menos complexo, mais simples, mais justo. 

De nossa parte, também nos preocupamos com a busca 
da justiça fiscal, principalmente, e com a simplificação do 
sistema, cuja complexidade constitui tormento para quem tra
balha e produz. Sabemos, todavia, que natura saltos non dat: 
uma mudança radical exigiria o e-ngajamento de toda a socie
dade, um verdadeiro mutirão _nacional. 
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Enquailto isso não aeófifet:e,- entrétantO, 'não noS pode~ 
mos quedar de braços cruzados, nem nos furtarnlos a oferecer 
sugestões visando a um aperfeiçoamento 'evOlutivo da legis-
lação. · 

O preSente Projeto -é_um.'pàsSo nessé''séfltido. Ele-veio 
a lume no momento em que em várias parteS- db País Surgem 
protestos, principalmente contra os valores do IPTU, conside
rados excessivos, em diversos Municípios, notadamente capi
tais, São Paulo à frente; ou contra os quantit3tívos do IPVA, 
em diversas Unidades da Federação, entre as quais desponta 
o Distrito Federal. 

O que se questiona não ·s-ão esses üibutos, em si, mas 
a intensidade de sua incidência: as alíquofas _e as bases de 
cálculo tornam·nos exces..sivamente onerosos, d'fíceis de serem 
suportados pela população .. Essa dificuldade .é .agravada por
que cumulativa com o pagamento do Imposto de Renda -
agora corrigido monetariamente mediante ·a contínua atuali· 
zação-da UFIR. 

O presente Projeto visa a permitir a dedução dos tributos 
enumerados, comprovadamente pagos pelo_ sujeito passivo 
do Imposto de Renda, na qualidade de contribuinte. 

Para eXercer sua profiSsão, o contribuinte do lmpos._to _ 
de Renda também paga o ISS e a cOntribuição obrigatória 
de sua categoria profissional. Tais despesas são necessárias 
à percepção do rendimento, devendo, pois, ser deduzidas, 
como sempre o foram. 

Para possuir veíCUlos, imóvel urbano ·ou- imóvel rural, 
adquiridos com sua ·poupança, a contribuinte -do Imposto de 
Renda paga IPV A, IPTU, ITR. Nada mais justo que tais 
impostos sejam deduzidos do universo _de.seus rendimentos, 
mesmo porque esses bens são fruto de renda poupada, já 
tributada, portanto, na sua percepção. Nos países desenvol
vidos, as despesas tributária-S constituem deduÇão do Imposto 
de Renda. O mesmo ·acontece entre nós ·n·a.:Pessoa juiídica. 
Por que, então, negá-lo à pessoa física? --

Não se pode olvidar sejam inevitáveis -certas superpo
sições tributárias- as chamadas_bitdbutações- mormente 
num Estado Federal complexo como o Brasil, onde coexistem 
três ordens tributárias (União, Estados e Municípios), além 
do Di.Sttitc;--Federal, e onde a distribuição das competências 
é feita OO:nl furidamento nos fatos geradores tributários. Toda
via, não se pode também fazer tábula rasa da realidade econó
mica e social e dos ~feitos perversos de uma tr'Jbutação irracio
nal. É necessário qUe as competências tributárias sejam exer
cidas com grau, ainda que mínimo, de razoabilidade. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1992. '-Senadora Mar
Ince Pinto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a 
legislação do Imposto de Renda, e dá outras providên
cias. 

..... E.M:E.j:ii5;itcüN-s1-iiüêio:NÃCN· 18 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

promulgam, nos termos do art. 217, e 49 da Constituição, 
a seguinte Emenda ConstituciOital: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. l9 O sistema tributário nacional compõe-se de im
postos, taxas e contribuições de melhoria, e é regido pelo 

disposto nesta Emenda, em leis complementares, em resolu· 
ções do Senado Federal, e, nos limites das respectiVas compe
tências, em leis federal, estadual?~ ~unicip~l._. 

I-:- instituir ou majotã.r tribute> sem que a lei O estabeleça, 
ressalvados os casos previstos nesta Emenda; 

II- cobrar imposto sobr.e. o património e a renda, com 
_base em lei posterior à d·atà 'iriiCíal do exercício financeiro 
.a qu_e corresponda; · · ' 

III ......:. estabelecer limitações ao tráfego, ito terrít6rio na
ciorfal, d'e pessoas ou mercadoriis, por meio de tributos inte--
restaduais ou intermunicipais; - - - -,--

IV --cobrar impoStos sobre: 
a) o património, a renda ou os serviços uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

_ c) o patriróôhio, a renda ou serViços de partidos polÍticos 
_ e de instituiçõeS de educação ou de aSsistência" sOCial, obser· 
vades os requisitos fixados em lei coniplementar; 

d) o papel destinado exclusivamente à impressão de jÓr-
. nais, periódicos e livros. · 

§ 19 O disposto na letra a do n~ IV é extensivo às autar
quias, tão-somente no _que se_refere ao patrimônio, à renda 
ou aos serviços vinculados à$ suas. fi,:r;talidad~s esS,epciail),_pu~ , __ 
delas decorrentes. 

§ 29" O disposto na letra a, do n9 IV não é extensivo 
aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tribut~rjQ 
é estabelecido pelo poder concedente no que se refere aos 
~ributos_de sua competência, ressalvados os s.erviços públicos 
federais_ concedidos, cuja .isenção geral de tributos pode ser 
instituída pela União, por meio de lei especial e tendo em' 
vista o interesse comum. 

Art., 3o É vedado: 

. I ~ à União, irlstituir tributo que não seja unifÓrfue 
em todo o território nacinal,_ou que importe distinção .o~. 
preferência em favor de de~rminado Estado ou Município;·· 

ll - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
estabeleCer diferença tributária entre bens de qualquer nature-
za, em razão da sua procedência ou do seu destino. 

A~t. 49 Somente a UniãÕ, erri casos excepcionais defirii· 
doS erii lei complementar, poderá instituir empréstimos côm-
pulSÓrios. - -

CAPÍTULO II 
Dos Impostos 

SEÇÁO I 
Disposições Gerais 

Art. 59 Os impostos componentes do sistema tributário 
nacional são exclusivamente os que constam desta Emenda, 
com as competênci~S e limitáções nela previstas. 

Art. 69 Competem: 

I- ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em 
Municípios, cumulativamente, os impostOs atribuídos aos Es
tados e aos Municípios; 

II -à União, -nos Territórios Federais, os impostos atri
buídos aos Estados, e, se aqueles não forem djvididos em 
Municípios, cumulativamente os atribuídos a estes. 
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SEÇÃO II 

Impostos sobre Comércio Exterior 

Art. 79 Cqnij;ete à União:' ' ~ ' · · 
I- o imposto sobre a importação de produtos estran

geiros; 
II- o imposto sobre a exportação, para o estrangeiro, 

de produtos nacionais ou Oacibílalizados._ · .. · 
§ 1"' O Poder Executivo ~dde~ has condições e nos limF

tes estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou aS bases de· 
cálculo dos impostos a que se refere este artigo, a fim de 
ajustá-los aos objetivos da política cambial e de comércio 
exterior. 

§ 29 A receita lfquida do imposto a que se refere .o 
n!>JI deste artigo destina-se à formação de reservas monetárias, 
na forma da lei. 

SEÇÃO III 

ImPostOs sobre o Pahimônio e a Renda 

Art. 8~' Competem à União: 
I- o imposto sabre _a_ propriedade territorial rural; 
II-o imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza. 
Art. 99 ComPete aos Estados o imposto sobre a tians

misSão, a qualquer título, de bens imóveis pór natureza ou 
por cessão física, como definidos em lei, e de direitos reais 
sobre imóveiS, exceto ós direitos reais de garantia. 

§ 19 O imposto incide sobre a cessão de direitos relati
vos à aquisição dos bens referidos neste artigo. 

§ 29 O imposto não incide sobre a tra_nsmissão dos bens 
ou direitos referidos neste artigo, para sua incorporação ao · 
capital de pessoas jurídicas,- .salvo o daquelas cuja atividade 
preponderante, como definida em lei complementar, seja a 
venda ou a locação da propriedade imobiliária ou a cessão 
de direitos relativos à sua aquisição. 

§ 3<? O imposto compele ao Estado da situação do .imó-
vel sobre que versar a mutação patrimonial, mesmo que esta 
deC_orra a sucessão aberta no estrangeiro. 

§ 49 A alíquota do imposto não excederá os limiteS fiXa--
dos em resolução do Senado Federal, nos termos do disposto 
em lei complementar, e o seu montante será dedutível do 
devido à União, a título do imposto de que trata o art. 8<?, 
n" II, sobre o provento decorrente da mesma transmissão. 

Art. 10. Compete aos Municípios o_ imposto sobre a 
propriedade predial e territoiial urbana. 

SEÇÁOIY 

Impostos sobre a Produção e a Circulação 

Art. 11. Compete à União o imposto sobre produtos 
industrializadÔs. -

ParágrafO único. O -imposto é seletivo em função da 
essencialidade dos produtos, e não-cumulativo, -abatendo-se, 
em cada operação, o montante cobrado nos anteriores. 

Art. 12. Compete aos Estados o imposto sõbre opera
ções relativas à circulação de mercadorias, realizadas por co
merciantes, industriais e produtores. 

§ 19 A alíquota do imposto é uniforme para todas as 
mercadorias, não excedendo, nas operações que as destinem 
a outro Estado, o limite fixado em resolução do Senado Fede
ral, nos termos do disposto em lei complementar. 

§ 2~' O imposto é não-comulativo, abatendo-se, em cada 
operação, nos termos do disposto em lei cOmplementar, o 
montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou por outro 

. Estado, e não incidirá sobre a ve.nda a varejo, diretamente 
ao consu:cylidor, de gÇq.eros de primeh:a necessidade, defrnidos 
como t~is por ato do Poder E:x:e'?utivo Es.tadual. 

Art. 13. Compete aos Municfpios cobrar o imposto re
ferido no artigo com base na legislação estadual a ela relativa, 
e por alíquota não. S1.1;peri~r a 30% ..(iriríta por cento) da instiw 
tuida pelo Estado~ 

Parágr3fo ún:i.~()-: A cobrança prevista neste artigo é limiw 
tada às operações ocorridas no território do Município, mas 
independente da efetiva arrecadação, pelÔ Estado, do imposto 
a que se refere o "artigo anterior. 

Art. 14. COMpete à União -o imposto: 
·l-'-·sobre operações de crédito, t:âmbio e seguro, e sobre 

operações relativas a títulos e valores mobiliários; 
II--sobre serviços de transportes e comunicações, salvo 

os de natureza esttitamerite municipal. 
§ 19 O Poder Executivo pode, nas condições e nos limi

tes estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases do 
cálculo do imposto/nos casos do inciso I deste artigo, a fim 

·de ajustá-lo aos objetivos da política monetária". 
§ 2'~ A receita.líquida do inip_osto.-nos caSos do inciso 

I deste artigo, destina·Se à formação de reservas monetárias. 
-.- Art .. 15. COmpete aos Municípios o imposto sobre ser~ 

viços de qualquer natureza, não compreendidos_ na compe
tência tributária da União e dos Estad_os. 

Parágrafo único. Lei Complementar estabelecerá crité· 
rios para distinguir as atiVidades a que se_ refere este artigo 

_das previstas no art. 12. 

SEÇÁOV 
f , :finpostos Especiais 

.Art. 16. Compete à União o imposto sobre:-
I- produÇã_o, importação, circulação, distribuição ou 

consumo de corn,]:;:IJ,l_§tfveis e lubrificanle_s líquidos_ ou gasosos 
de qualquer origem ou natureza; 

___ II~ produção, importação, distribuição ou c_onSrimo de 
enerl;ia elétrica; -

III-produçàO, circulação ou consumo de_ minerais do. 
PaíS.-~ --., - - -- --

Parágrafo únicO. O imposto incide, uma só vez, sobre 
uma dentre as operações previstas em cada inciso deste- artigO 
e ex:clui quaisquer outros tributos, sejai:ri quais forem sua natu
reza ou competênCia; íncid~ntes sobre aquelas operações. 

Art. 17. Conipete à União, na iminência ou -no caso 
de guerra externa, -instituir, temporariamente, impostos ex· 
traordinários, coirip-reendidos ou não na enumeração cons
tante dos arts. Sq e 16, suprimidos, gradativamente, no prazo 
máximo de cinco anos, contados da celebração da paz. 

CAPÍTULO III 
Das Taxas 

Art. 18. Compete à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, no âmbito de suas respctiva:s atribui
ções, cobrar taxas em função do exercício regular do poder 
de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestádos ao contribuinte ou 
postos à sua disposição. -

Parágrafo único. A:s taxas não terão base de cálculo idên
tica à que corresponda a imposto referido nesta Emenda. 

CAPÍTULO IV 
Das Contribuições de Melhoria 

Art. 19. Compete à União, aos Estados, ao -Distrito 
Federal e aos Minicípios, no âmbito de suas respectivas atribui-
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ções, cobrar contribuição d~ melhoria para fã:Zefiace ao custo 
de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, ten
do como limite tofªl a despesa realizada e c_omo limite· indivi
dual o acréscimo de valor_ que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado~ _ 

CAPÍTULO V 
Das Distribuições de Receitas Tributárias 

Art. 20. Serão distribuídos pcl,a União: 

I- aos Municfpios da Iocalizâção dos imóveiS, o produtO 
da arrecadação do imposto __ a que se refere o art. 89 , inciso 
I; 

II- aos Estados e aos Municípios, o produto da arreca
dação, na fonte. do imposto a que se refere o art. 89 , inciso 
li, incidente sobre a renda das obrigações de Sua dívida pública 
e sobre os proventos dos_seus servidores e dos de. suas_autarw. 
quias. 

Parágrafo único. As autoridades arrecadadoras dos triw 
butos a que se refere este artigo farão eritrega aos Estados 
e MunicípiOs das importâncias recebidas correspondentes a 
estes impostos, à medida em que forem sendo arrecadas, inde
pendentemente da ordem das autoridades superiores, em pra
zo não maior de trinta dias, a contar da data do recolhimento 
dos mesmos tributo.s, sob pena de demissilo. 

Art. 21. Do produto da arrecadação dos _impostos a 
que se referem o art. 8~', inciso II, e o art._ll_, 80% (oitenta 
por cento) constituem receita da União e o restante distribuir:
sewá à razão de 10% (dez por cento) ao Fundo de Participação 
dos Estado_s e _do DistritQ_feQeral, e 10% (dez por cento) 
ao Fundo de Participação dos Municípios. 

§ 1~ A aplicação_ dos Fundos previstos neste artigo será 
por lei c_omplementar, que cometerá ao Tribunal de Cqntas 
da União o_ cálculo e a autorização orçarp.~_l;ltáfi_~ Ç>P. 4e __ qua1-
quer outra formalidade, efetuando-se a entrega, mensal~en
te, através dos estabelecimentos oficiais de crédito. 

§ 2~' Do total recebido nos termos do parágrafo antew 
rior, cada entidade participante destinará obrigatoriamente 
50% (cin_qüenta por Cento), pelo menos, ao seu orçamento 
decapitai. -.. _____ ·--

§ 3~ Para os efeitos de cálculo da percentagem destinada 
aos Fundos de Participação excluiwse, do produto da arrecaw 
dação do imposto a que se refere o art. 8"'. inciso II,. a parcela 
distribuída nos termos do_ art. 20 inciso II. 

Art. 22. Sem prejuízO dO dispostO no ar!. 21, os Estados 
e Municípios que celebrem com a União_convênios destinadçs 
a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos 
programas de investimentos e serviços públicos, especialmente 
no campo da política tributária, poderão participar de até 
10% (dez por cento) da arrecadação efetuada, nos respectivos 
territórios, proveriié"rite do imposto referido no art. s~, inciso 
II, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no 
art. 11, excluído o incidente sobre fumo e bebidas alcoólicas. 

Art. 23. Do produto da arrecadação _do imposto a que 
se refere o art. 16 ser:ão dis_l:ribuídos aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios 60% (sessenta por cento) do que 
incidir sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes 
e energia elétrica, e 90% (noventa por cento) do que incidir 
sobre operações relativas a minerais do País. 

Parágrafo único. A distribuição prevista neste artigo se
rá regulada em resolução do Senado Federal, nos termos do 
disposto em lei complementar, proporcionalmente à superfície 
e à produção e ao consumo, nos respectivos territórios, dos 
produtos a que se refere o imposto. 

Art. 24. A lei -federal pode cometer aos Estados, ao 
Distrito Federal ou aos Municípios o encargo de arrecadar 
o~ impostos, de competência da União, cujo produto lhes 
seja distribuído no todO -ou em parte. 

Parágrafo único.- -o-diSpoSto neste artigo aplica-se à ar
recadação dos impostos de Competência dos EStados cujo pro
duto estes venham a distribuir; no todo ou em parte, aos 
respectivos M_un~cípios. 

CAPÍTULO VI 
Disposições FIDais e TransitóriaS 

Art. 25. Ressalvado o disposto no a:rt. 2_6 e seus pará
grafos, ficam revogados ou substituídos pelas disposições desta 
Emenda o art. is- e seus parágr3f0s, o art. ii;-o § 4~' do 
art. 26, o art. 27, o art. 29 e seu parágrafo úniCo, os incisos 
I e II do art. 30 e seu parágrafo único, o 3.rt. 32, o § 34 
do art. 141, o art. 202 e o art. :?03 da .Constituição, o a(t. 

5' da Emenda Constitucional n" _3, a Emenda Constitucional 
n~' 5 e os arts. 2~' e 3~'- da Emenda ConstitUcional n<.> 10. · 

Art. 26. Os tributos de competência da União, dos E~
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, vigentes à data 
da promulgação desta Emenda, salvo o imposto de expor
tação, poderão continuar a ser cobrados até 31 de dezembro 
de 1966, devendo, nesse prazo, ser revogados, alterados ou 
substituídos por outros na conformidade do di$posto nesta 
Emenda. 

§ 1~ A lei complementar poderá estabelecer que as alle
raçóes e substituições tributárias, na conformidade do disposto 
nesta Emenda, entrem gradualmente em vigor nos exercícios _ 
de 1967, 1968 e 1969. 

§ 2~ O art. 20 da Constituição ficará revogado, em rela
ção a ·cada Estado, na data da entrada em vigor da lei que 
nele instituir o iniPosto previsto no art. 12 desta Emenda. _ 

§ 3!' Entrará em vigoi em 1!' de janeiro do ano seguinte 
ao da promulgação desta Emenda o disposto no art. 7~, inciso 
II, no seu § 2~, c, quanto ao imposto de exportação, o previsto 
no seu § 1<.> 

Art. 27. São extensivos à região Am"azônica todos_ os 
incentivos fiscais. fãvores creditícios e demais vantagens con
Cedidas pela legislação à região Nordeste do Brasil. 

Brasília;lt> de dezembro de 1965. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Bilac Pinto, Presidente - Batista Ramos, 1 ~ Vice-Pre
sidente - Má_rjo Gomes, 2~ Vice-Presidente - Nilo Coelho, 
1<.> Secretário- Henrique La Roque, 2<.> Secretário - EnúUo 
Gomes, 39 Secretário -Nogueira de Rezende, 49 Secretário. 

A MESA DO SENADO 

- Áureo Moura -Aod"rade, Presidente - CãDUio Nó"giieira da 
Gama, Vice-Presidente - Dinarte Mariz, lo SecretáriO -
Ãdalberto Seua, 29 Secretário em C:Xúdcio - Cattete PióheirO, 
3~ Secretário em exercício - Guido Mondin, 4<.> Secretári~ 
em exercício .. 

(À Comissão de Assuntos Económicos - deci
são terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 10, DE 1992 

DisPõe sobre o exercfcio da profissão de Bibliote
cário e determina outras providências. 

O Congresso Nacional, decreta_: 
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CAPÍTULO! 
Da profissão de bibliotecário 

Art. 1" O exercício dj:l pro~iSsãÇJ,de: Bibliotecárip, em 
todo o território nacional, so~ent~A permitido quando aten
didas as qualificações estabelecidas nesta Lei. 

Parágrafo único. A designaçãO "Bibliotecário", incluí
da no Quadro das Px:oíi_ssões Liberais, Grupo 19, da Consoli
dação das Leis dQ Trabalho, é privativa dos Bacharéis em 
Biblioteconomia. . . 

Art. 2<? A J;liblioteconomja, a Documentação e a Infor
mação constituem as atribuições do Bibliotecário. 

§ 1? A Biblioteconomia é a·coil.Jriri.tO de conhecimentos 
teóriCos; téCnl.OOs~e--·cieDUficos, relativos à administração e 
execução de serviços e processos de tratamento da informação 
documental e a sua adequação a serviços de atendimento a 
usuários. - - -

§ 2" A Documentação é o processo de reunir, ordenar 
e disseminar documentos, bem como os resultados d_a ativi
dade intelectual em todos os campos do conhecimento. 

§ 39 A Informação é o conjunto de dados acerca de 
fatos, pessoas ou ·objetos de qualquer natureza, emitidos ou 
recebidos sob múltiplas formas e registrados em diferentes 
suportes. 

Art. 3" O exer_dci_o da profissão de Bibliotecário é pri
vativo: 

I- dos portadores de diploma de bacharel em Bibliote
conomia, expedidos por instituições de ensino superior, ofi
cialmente reconhecidas, registradas nos órgãos competentes, 
de acordo com a legislação em vigor; 

II -dos portadores de diploma de graduação em Biblio-, 
teconomia, conferidos por instituições eStrangeirãS de ensino 
superior, reconhecidos pelas leis do país de origem, e revali
dados no Brasil, de acordo com a legislação vigente; 

III- dos amparados pela Lei n~' 7 .504, de 2 de julho 
de 1986. 

CAPITULO II 
Das atividades profissionais 

Art. 49 O -exercício da profissão de Bibliotecário, no 
âmbito das pessoas jurídicas de direito público e privado, 
é privativo dos bacharéis em Biblioteconomia._ 

Art. 59 São ã:tividades privativas do Bibliotecário; 
I -ensino das disciplinas específicas e supervisão de está

giOs de Biblioteconom.ia, Documentação e Informação; 
II- organização, direção, chefia, coordenação ou qual

quer atividade que caracterize responsabilidade por curso de 
Biblioteconomia; - -

III- consultaria, assessoramento, vistoria, perícia, pare
cer, laudo e relatório técnico concernente à Biblioteconomia, 
Documentação, e Informação; 

IV- planejamento, pesquisa, organizaÇão, implantação, 
gerenciamento, administração, direção, chefia, coordenação, 
supervisão e .execução de serviços d_e Biblioteca, Documen
tação e Informação, atividades culturais e serviços técnico_
científicos rêlativos_às atribuições definidas no art. 2~', quando 
exercidas no âmbito das pessoas jurídicas a que se refere 
o art. 49 ; 

V -planejamento, organização, implantação, gerencia
mento, administração, direção, chefia, coordenação e super
visão de serviços de reprografia aplicada a acervos relativos 
às pessoas jurídicas citadas no artigo 49 desta Lei; 

VI- planejamento, organização, implantação, gerencia
mento, administração, direç~o, chefia, coordenação, super-

visão e execução de serviços de normalização documental nas 
peSsoas júrídicas citadas no art. 4" desta Lei; ·-

VII - elaboração de normas técnicas aplicadas às áreas 
de Biblioteconom.ia, Documentação e Informação; 

VIII- assessoramento na elab9ração de instrumentos 
de coleta de dados estatísticos, recenseamento e cadastro, 
referente a serviços. e acervos relativos às pessoas jurídicas 
citadas no art. 4" desta Lei; 

IX- elaboração de programas e provas específicas na 
área de Biblioteconomia, Documentação e Informação, em 
concursos públicos, testes de seleção e partfcipação nas respec
tivas bancas examinadoras para o provimento de cargos, fun-
ções e empregos; -

X- representação oficial da classe nos eventos da área 
de Biblioteconomia, Documentação e Informação, no Brasil 
e no exterior. 

Parágrafo único. Ao Bibliotecário compete, ainda, o 
exercício de qualquer outra atividade que, possua natureza, 
se inclua no âmbito de sua profissão, que direta ou_indireta
mente, inclusive, assessoramento _e partiCipação em projetas 
para construção de Bibliotecas, ce_ntros de documentação e 
de informação. 

CAPÍTULO III 
Dos COnselhos de Biblioteconomia 

Art. 6~ O Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
de Biblíoteconomia constituem-se em um serviço público náo 
governamental de personalidade jurídica de direito público 
Wterno, com autonom_ia administrativa, financeira -e patri-
monial. -- --

§ 19 O Conselho Federal tem sede e foro no Distríto 
Federal e jurisdição em todo o território nacional. 

§ 29 Os Conselhos Regionais terão sua jurisdição fixada 
pelo Conselho Federal com sede em foro em Capital, nos 
Estados e no Distrito Federal. 

§ 39 Os fuilciOnários dos Conselhos Federal e Regionais 
serão regidos pelo regime CLT. 

Art. 7~ A fiScalização do exercício profissional de que 
trata esta Lei será exercida pelo Conselho Regional, sob a 
orientação do Conselho Federal. 

§ 1" As questões referentes às atividades afins com as 
de outr~s profissões serão resolvidaS: conjuntamente entre os 
ConSelhos Federal e Regionais dessas profissões, ein suas res
pectivas áreas de competência. 

- § 2~ Quando o fato ocorre entre Conselhos Regionais 
deverá ser comunicado ao Conselho Federal. 

Art. 89 O Conselho Federal será constituído de tantos 
membros efetivos eleito quantos forem os Conselhos Regio-
nais existentes no País. -

Parágrafo único. A cada membro efetivo do Conselho 
Federal corresponderá dois suplentes da mesma região. 

Art. 9<? Os COnselhos Regionais serão cons_títuídos de 
quatorze membros efetivos, no mínimo, a dezoito, no máximo, 
e suplentes, cabendo ao Conselho Federal fixar-lhes o número 
de acordo com a proporcionalidade de seus registrados. 

Parágrafo único. Os Conselhos Regionais terão 1/3 (um 
terço) de seus suplentes do to_tal de membros efetivos que 
serão eleitos pela ordem de votação recebida. 

Art. 10. O mandato dos membros efetivos e suplentes 
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais será de t_rês 
anos, podendo ser reeleitos por mais de um período conse
cutivo. 

Parágrafo único. Aos membros efetivos dos Conselhos 
Federal e RegionaiS de.Biblioteconomia é garantida a licenç<~; _ 
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do ponto, para participar de reuniões do seu respectivO Conse
lho, desde que comprovacta··a convocação, no prazo-de qua-
renta e oito horas antes. _ __ __ 

Art. 11. A habilitaÇàó ao cargo de;Cdrlselhein; Federal 
e Regional, na condição de membro efetivq ou suplente, ficará 
subordinada ao preenchim~'!lto dos seguin~S requisitOS: 

I- ser brasileiro natO ou naturalizado; 
II- ser bacharel em Biblioteconomia; 
III- ter registro e ser portador de carteira de identidade 

profissional de Bibliotecário; 
IV -estar em pleno gozo de seus direitos profiSsionais 

e políticos. ' · 1 
• 

Art. 12. As eleições serão processadas ·nus CónSelhos 
Regionais, pelo voto pessoal, secreto e obrigatório, dos Biblio
tecários registrados em cada r:egião, vedado b'voto por procu
ração, durante a segunda quinzena de novembro do último 
ano de mandato dos Conselheiros em exercido.- -

Parágrafo único. Cada Conselho Reg1onal promoverá, 
na mesma data, eleição para um Conselheiro Federal e dois 
suplentes para compor o Conselho Fe"deial e pãi'á Con'se
lheiros Regionais e respectivos suplentes, 'Para compor os Con
selhos Regionais de acOrdo- com o núritei'O fixado nó--ãit. 99 
da presente Lei. - · 

Art. 13. O não comparecimento às eléiÇões, sem jUstifi
cativas, implicará em multa fixada por Resol'ução do Conselho 
Federal. · 

Art. 14. A posse dos Conselheiros Fed_~rais efetivos e 
Regionais efetivoS e suplentes dar-se-á nó -quinto dia útil de 
janeiro do ano subseqüente, competin9c:>_aos Presidentes do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regiõllai~;~ que tefmíllahim 
seus mandatos, procederem às respectivas -investiduras. 

Art. 15. A eXtinção ou perda do_ mandato_de. Conse
lheiro Federal ou _Regional, ocorrerá autom~ticamente: 

I- por morte ou invalidez permanente; 
II- pela renúncia, apresentada por escrito ou respectivo 

conselho; 
III -pela perda ou suspensão dos direitos profissionais 

ou políticos; 
IV- por condenação, em face de sentença penal transi

tada em julgado; 
V- por ausência, com justificativa oU não, no triênio; 
a) no Conselho Federal, a três reuniões consecutivas ou 

intercaladas; 
b) no Conselho Regional, a três reuniões consecutivas 

ou seis intercaladas. -
VI- por afastamento do cargo de O:ms_elheiro, por mais 

de cento e oitenta dias consecutivos ou interc.alados, no triênio. 

Art. 16. As Diretorías do Conselho Federal e dos Con
selhos Regioná.is serão constituídas de Presidente,_ Vice-Pre-
sidente, 1~' e 29 Sepretário e Tesoureiro. -- -- -

Parágrafo úriicii. Imediatamente após a posse~ ós mem
bros efetivos elegerão, por maioria absoluta, os_ membros da 
Diretoria. 

Art. 17. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
só _deliberarão com a presença mínima de mais da _metade 
de seus membros. 

Art. 18. Nas decisões do Conselho Federal e dos Con
selhos Regionais existirá o_ voto de qualidade, de responsa
bilidade do Presidente, para casos de empate. 

Art. 19. Aos Presidentes do Conseiho Federal e dos 
Conselhos RegionaiS córripete a adminiStração e represen
tação legal dos mesmos, inclusive a prestação de contas pe-

-rante o Tribunal de Contas da União e foro perante a Justiça 
Federal. 

Art. 20. Os Presidentes do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais responderão por crime de responsabi
lidade, de acordo com a legislação pertinente, sujeito a impedi-
mento. - - - -

Art. 21. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
terão como órgão deliberativo o Plenário, cabendo às respec
tivas Presidências a respon-sã.bilidade das atividades executivas 
·de administrãção. 

Art. 22. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
poderão criar Comiss-ões ou Grupos de Trabalho para a conse
cução de objetivos específicos que visem a defesa do interesse 
da Classe. 

Art. 23. Havendo ausência, impedimento, renúncia, 
ou vacância de qualquer dos membros da diretoria, este será 
substituído imediamente; 

I-O Presidente pelo Vice-Presidente; 
II-O Vice-Presidente pelo Primeiro secretário; 
III-O Primeiro secretário Pelo segundo secretário; 
IV- O Segundo secretário pelo Tesoureiro, que acumu-

lará as funções; -
V --0 Tesoureiro pelO segundo secretário, que acumu

lará com da segunda secretaria. 
§ 1~' A Ausência será caracterizada pela falta de pre

sença do membro da diretoria; 
§ 2~' O Impedimento deverá ser declarado, nos casos 

de licença e afastamento temporários requeridos; 
§ 3'i> A Renúncia é a manifestação da vontade unilateral 

do renunciante e surtirá efeíto na hora-em que for apresentada; 
§ 49 A Vacância deve ser declarada pelo Plenário do 

respectivo Conselho; 
§ 59 Nos Casos de Renúncia e Vacância, caberá ao subs

titu.tO cOncluir o mandato na qualidade de titular. 

CAPÍTULO IV 
Da Finalidade e Competência 

Do ConS"elhó Federal de 8:iblioteconomia 

Art. 24. O Conselho Federal tem por finalidade orien
tar. disciplinar, supervisionar 3 fiscalização do exercício_ da 
profissão de Bibliotecário e contribuir para o desenvolvimento 
profission~l, _na forma desta Lei. 

Art. 25. Compete ao ConSelho Federal: 
I- eleger a sua Diretoria; 
II-Zelar peta dignidãde e independência profísSíonal 

do Bibliotecário e pelo livre e:xercício de suas prerrogativas 
e direitoS profissiOnaiS, em tOdo o país; 

III- exercer função normativa para fiel interpretação 
e execução da legislação vigente; 

IV -instalar, Orientar e supérViSiOna:r os Conselhos Re
gionaiS, intervindo ou extinguindo-os, quando necessário, com 
a aprovação de dois terços de seu PlenáriO, convocado no 
prazo máximo de trinta dias, garantindo o princípio de hierar
quia institucional; 

V- deliberar com os Conselhos Regionais sobre o Códi
go de Ética Profissional e funcionar como Tribunal Superior 
de Ética Profissional; 

VI- julgar e decidir, em última instância, os reCursos 
das deliberações dos Conselhos Regionais; 

VII -julgar e decidir, em única instância, os proceSsOs 
de infração em que seja acusado Çonselheiro Federal; 

VIII- elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento In
terno; 
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IX - examinar e aprovar os RegimenfOs Internos dos 
Conselhos Regionais e suas deliberações; .. -

X- instituir modelo de_ ç;arte;i:J;'a e cédula de identidade 
profissional; 

XI- homologar os resultados das eleições para o Conse
lho Federal e os_Cons_el_hp__s _ _R~gionais; 

XII -fixar os valores das anuidades, taxas, emolumentos 
e multas devidas pelos profissionais e pessoas-jUI'IdiCas; 

XIII- aprovar e publicar sua proposta orçamentária e 
a dos Conselhos Regionais, bem como reformulações, abertu
ras de créditos adicionais e mutações patrimoniais; 

XIV- examinar e aprovar o balanço, -a prestaçáo de 
contas e o relatório das atividades próprias e dos Conselhos 
Regionais, encaminhando-os aos órgãos competentes, nos 
prazos legais; 

XV - autorizar a aquisição e alienação de seus bens mó
veis e irilóveis, e dos bens imóveis dos ConSelhos Regionais; 

XVI -divulgar o relatório anual de suas atividades, ba
lanço e contas para os Conselhos Regionais; 

XVII- organizar, disciplinar e manter atualizado o ca
dastro nacional dos profissionais e pessoas jurídicas registrados 
nos Conselhos Regionais; 

XVIII- organizar, desciplinar e manter atualizado o ca
dastro nacional das institUiçõeS-de ensino, de todos os graus, 
que ministrem disciplinas específicas da área de Biblioteco
nomia, Documentação e Informação; 

XIX- c_onhecer e dirimir dúvidas e problemas suscitados 
pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes assessoramento per

-manente; 
XX -incentiVar a colaboração mútua das_ entidades çle 

Classe das áreas de Biblioteconomia, Oocumentaçãp e Infor
mação, em matéria de sua competência, que venham contri
buir para o aprimoramento profissional; 

XXI- fiscalizar o cumprimento da presente Lei e demais 
legislações afins; - - -:----

XXII - propor ao Poder competente as modificações ne
cessárias ao aperfeiçoamento da regulamentação do exercício 
profissiOnal previsto nesta Lei, ouvidos os Conselhos Regio
nais; 

XXIII- resolver os casos omissos nã legislação profis
sional vigente. 

CAPÍTULO V 
Da FinaUdade e Competência dos 

Conselhos Regionais de Biblioteconomia 

Art. 26. Os Conselhos Regionais têm por finalidade 
fiscalizar o exercíciO da profissão de Bibliotecário e contribuir 
pf1.ra o desenvolvimento profissional, na área de sua jurisdição, 
na forma da Lei. 

Art. 27. Compete aos Conselhos Regionais: 
I- eleger sua Direto_ria; -
II - zelar pela dignidade e independência profissional 

do Bibliotecário; e pelo livre exercício de suas prerrogativas 
e direitos profissionais em sua jurisdição; 

III- fiscalizar o exercício profissiOnal em sua jurisdição 
e representar às autoridades competentes sobre fatos que apu
rar e cuja solução não seja de sua alçada; 

IV -propor ao Conselho Federal medidas necessári;ls 
ao aprimoramento da fiscalização do exercício profissioilal; 

V- fiscalizar, cumprir e fazer cumprir -as disposições da 
presente Lei e atos baixados pelo Conselho Federal; 

VI- registrar os profissionais de acordo com a presente 
Lei e expedir carteiras e cédulas de identidade profissional; 

VII - reg_istrar as pesso!lS jurídicas que exerçam ativida
des e.m aibliot~co.npmia, DoçumeiJ.tação e Informação e expe
dir o respectivo Certificado; 

VIII - funcionar como Tribunal_ Regional de Ética Pro-
fissional; · - · - · · 

IX- julgar e decidir as reclamações e representações 
e::;critas acerca dÇ>~·serviços de registrO profissional e das infra
ções a esta Lei, cabendo recurso ao Conselho Federal; 

X -julgar os processos por íiúração e aplicar as penali
dades previstas ao capítulo X desta Lei; 

XI- elaborar, aprovar em sua instância e alterar seu 
Regimento Interno submetendo-o à aprovação do Conselho 
Federal; 

>qi - baixar a tos necessários_ à fiel execução da legislação 
vigente, encamiilhando cópia ao Conselho Federal; 

XIII- encaminhar ao Conselho Federal, para fins de 
homologação, .o- processo de su_as eleições; 

XIV- arrecadar anuidades_, taxas, emolumentos e mui
- tas, de acordo cpnl a legislação vigente, repassando_ ao Conse

lb.o federal no prazo de 'quinze dias sua participação legal; 
XV- examinar e aprovar sua proposta orçamentária, 

reformulações, aberturas de créditos adicionais e mutações 
patriMoniais, balanço, prestação, de contas e relatórios de 
atividades, enqamjnhando-os ao Con~lho Federal, nos prazos 
por este fixados; 

XVI- autorizar a aquisição e alienação de bens móveis, 
observadas as _nornias legais vigentes; 

XVII- propor a aquisição e alienação de bens imóveis, 
observadas as normas legais vigentes! submetendo-as à autori-

. zaçãO_ do ConSeíhO Federal; · · - · 
- · XVIII- orgatÍizar e manter a~ualizado o cadasii-o regio
nal dos profissiOnais e peSsOas· jurídicas registrados eni sua 
jurisdição, remetendo cópias ao Conselho Federal; 

XIX- organizar e manter atualizado o cadastro regional 
das instituições-de ·ensino, de todos os graus, que ministrem 
disciplinas espeC:lficas das áreas de Biblioteconomia, Docu
mentação e Informação, em sua jurisdição, remetendo cópia 
ao Conselho Federal; 

XX- publicar relação dos registras dos profissionais e 
pessoas jurídicas, da~ licenças e dos cancelamentos oc_o_rridos 
na Região, nos prazos estipulados pelo ConSelho Federal; 

XXI- inceritivar a colaboração mútua das entidades de 
Classe das áreas de Biblioteconomia, Documentação e Infor
mação, em matéria de sua competência, que venham a contri
buir para o aprimoramento profissiõnal; 

XXII- resolver os casos omissos, acatando recursos ne
cessário para o Conselho Federal. 

Art. 28. - Os Conselhos Regionais poderão promover 
através de advogado, processos administrativos e judiciais pe

-rante os Juízos competentes, de acordo com os dispositivos 
da presente Lei. 

CAPÍTULO VI 
Do registro de bibliotecários 

Art. 29. O exercício da função Q~ Bibliotecário é priva
tivo dos bibliotecários inscritos nos quadros do Conselho Re-
gional da respectiva jurisdição, nos termos desta lei. _ 

§ l9 É obrigatória a citação do número de registras no 
Conselho Regional, em todos os documentos de responsa
bilidade profissional. . . 

§ 2<:> A inscrição nos quadros dos Conselhos Reg1onats 
far-se-á mediante a apresentação de: 

I - diploma d~vidament~ autenticado; 
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II - carteira de identidade; 
III -cadastro de pessoa física; 
IV - título de eleitor; -
V- certificado militar; 
VI - prova de residência. 
Att. 30. Ao pi'Ofissional devidamente registrado no 

ConSelho Regional serão fornecidas a ~rteira de identidade 
profisSional e a cédula de identidade de Bibliotecário, que 
terão fé pública, nos termos da Lei. ~ _ __ _ _ _ - · 

CAPITuLO VII _ -- ,----
Do Registro das Pessoas Jurídicas 

Art. 31. Estão obrigadas ao registro prévio, no -cOnse
lho Regional a que estiverem jurisdícionadas, as pessoas jurídi
cas que explorem a prestação de serviços, sob qualquer forma, 
nas áreas de Biblioteconomia, DocumentaçãQ e Informação, 
para os quais sejam necessárias alividades de. Bibliotecário, _ 
nos termos desta Lei. 

§ 1' As pessoas jurídicas, a que alude este artigo só 
poderão atuar depois de comprovar que os responsáveis pelas 
referidas atividades, suas chefias e seus substitutos, são Biblio
tecários registrados na Região e no pleno gozo: de seus direitos 
profiSStófiàis,- ficando obrigados a comunicar ao Conselho Re-
gional alterações posteriores. , - · 

§ 2~ A inscrição das pessoas jurídicas nos quadros dos 
Conselhos Regionais far-se~á mediante a apresentação de: 

I- contrato social devidamente registrados na-Junta Co
mercial do respectivo Estado, constando a finalidade e as 
atividades relacionadas com a Biblioteconomia,--Documen
tação e Informação; 

11-- relação dos BibliQtecários e seú.s té'Spectivos 'clugbs 
da requerente constando os números do -co:itselho Reogiônal 
de Biblioteconomia da respectiva região; -· -

III--documentação-·pessoal dos responsáveis legais da 
requerente; 

IV- cartão do Cadastro Geral dos Contribuintes 
(CGC), Imposto Sobre Serviços de QUalquer Natureza 
(ISSQN), Instituto Nacional de Serviços Sociais (rNSS): 

Art. 32. À- pessoa jurídica devidamente registrada no 
Conselho Regional será fornecido o certifiCado de registro 
fixado pelo Conselho Federal. · · - · · · 

CA.PÍÍÜLO Vlli ----------
Do Cadastro das pessoas jurídic~ 

Art. 33. As pessoas jurídicas que atuem, prestem ou 
executem serviços ou qualquer atividade na área de Bibliote
conomia, Documentação e Informação ficaril olirigadas a se 
cadastrar nQ Conselho Regional de suajurisdição, inclusive 
as pessoas jurídicas de díreito público quer da administração 
direta, indireta, fundacional ou qualquer outra espécie, inclu
sive economia mista. 

§ 1"' As pessoas jurídicas s6 poderão atuar depois de 
comprovar que os responsáveis pelas referidas atividades, suas 
chefias e seus substitutos são Bibliotecários registrados na 
Região e no pleno gozo de seus direitos·profissíbn8.is, ficando 
obrigados a comunicar ao Conselho Regional alterações poste
riores-.-

§ 2l> As entidades ou instituiÇões referidas neste artigo 
ficam, igualmente, obrigadas a comunicar, no pra:tó de trinta 
dias, quaisquer alterações posteriores na área de Biblioteco
nomia, Documentação e Informação ficam obrigados a se· 
cadastrar no Conselho Regional de sua jurisdição~ 

Art. 3"4. -As instituiçõeS_de· élísinq,. de todos os graus, 
que ministrem disciplinas específicas _das áreas de Biblioteco-_ 
no mia, Documentação, e Informação ficam obrigadas a se 
cadastrar, no Conselho Regional de sua jurisdição. 

CAPITuLO IX 
Das Anuidades, taxas, emolumentos, multas e renda 

Art. 35. Os profissionais e pessoas jurídicas de direito 
privado registrados de conformidade com esta Lei, ficam obri
gados ao pagamento da respe_ctiva anuidade ao Conselho Re
gional de sua jurisdição. 

§ 1' , O valor da anuidade em jurisdição secundária cor
responderá à metade da anuidade da jurisdição pririCipaJ.. 

§ 2"' Os Conselhos Regic;mais, além da anuidade, cobra· 
rão taxas_, emolumentoS e multas. 

Art. 36. Constituem rendas do_ Conselho Federal: 
I - 20% (vinte por cento) do _produto __ da arrecadação 

de anuidade, taxas, emolumeritos e multas _de Cada Conselho 
Regional; 

JI -20% (vinte por cento) da renda iíquida sobre presta-
ção de serviços dos Conselhos Regionais; 

III -lega_dos,_ doíações_e subvenç_ões; 
IV - re:Qc:Jas patrimoniais e ~de pi-estação de ServiçoS. 
-~~~.~?:~ oConstituem ren4as_d~s. Ç~nse~os Regionai$·; 
I-_~0.%, ~it~nta_por cent()) do produto da arrecadaçãó 

de anuidade, taxaS, emolumentos -e rilõ.ltas; - -
_II- 89% (oiten~a porcento)da renda líquida sobre pres

tação de s_erviços por eles realizados; 
IU -legados, doações e subvenções; 
IV- rendas patrimoniais. 

CAPÍTULO X 
Das infrações, penalidades e recur~os 

Art. 38. A falta do competente registro, bem como do 
pagamento da anuidade, caracterizará o exercício ilegal da 
profissão de Bibliotecário. 

Art. 39. Comete infração penal, o responsável legal,· 
pela pessoa jurídica_de direito público ou privado que mantiver 
qualql!er atividade de Biblioteconomiã. sem profissionais iegis-' -
trados_ no COnselho Regional da jurisdição e no pleno gozo 
de seus direitos profissionais. 

§ 19 Se for pessoa jurídica de direitO público o crime 
será de prevaricação (art. 319 do Código Penal) 

§ 29 Se for pessoa jUtfdica de direito privado, o crime 
será de desobediéncia previsto no art. 330 do Código Penal. 

§ 3"' A ação penal será proposta através de queixa-crime 
perante o juizo criminal pela parte interessada. 

Art. 40. Constituem disciplinares: 
I_- exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou 

facilitar, por qualquer modo, o seu exercício a não regiStr3.c;loS; 
II- praticar, no exercício profissional, ato que a Lei 

defina como crime ou contravenção penal; 
III -não cumprir, no prazo estipulado, determinação 

emanada do Conselho RegiOnal, em matéria de competência 
deste, após regularmente notificado; 

IV - deixar de pagar, nos prazos previstos, ao Conselho 
Regional, as contribuições a que está obrigado; 

V- faltar a qualquer dever profissional previsto nesta 
Lei· 

' VI- transgre~r preceitos do Código de Ética Profis
sional. 

Parágrafo único. As infrações serão apuradas levando
se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada 
caso. 
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Art.- 41. As penas disciplinares, consideradas a gravi
dade da infração Cometida e a reincidêu.cia das mesmas, consis
tem em: 

I-multa de um a cincoenta ·vezes o Valor atualizado 
da anuidade; 

II - advertência reservada; 
III- censura pública; 
IV- suspens_ãO do exeicí9i~_,_profissioDal em ~t~ três 

anos; 
V -cassação do exerc-ício ·pfófíSSiõili!l com a apreertSãO 

da carteira profissiOnal. 
§ 1" A pena de multa poderá ser combinada com qual

quer das penalidades enumeradas neste artigo, podendO ser 
aplicada em dobro em caso de reincidência da mesn;ta infração. 

§ 2• A falta de pagamento da multa prevista neste Capf
tulo no prazo estipulado, determinará a Suspensão-do exercido 
profissional, sem prejuízo da ·cobrança por via executiva . 

. § 3~> A scispêrisão ·por "falta de pagamento de anuidades, 
taxas e multas só cessará com o recolhimento da dívida, poden
do estender-se em até três anós, decorridos os quais, o profis
sional terá, automaticamerite, Cancélado seu registro, Se não 
resgatando o débito, sem prejúí:ZO da cobrança executiva. 

§ 4~' A pena de casS3ÇâO do exercíciO pTOfiSSiOilãf acii'é
tará aO infr3tõr a ·perda do direitO de exercer a profissão, 
em todo o território nacional, com apreensão da carteira pro
fissional. 

§ 5~' Ao infrator suspenso por débito será admitida a 
reabilitação profissional mediante novo registio, satiSfeita, 
além das anuidades em débito, as multas e demais emolu
mentos. e taxas cabíveis. 

Art. 42. O poder de punir disciplinarmente- Compete 
ao Conselho Regióifãl ao qual o infrator estiver_jurisdicionado, 
ao tempo do fato puníVel em que incorrer. -

Parágrafo úniCo. A juri~diÇão disciplinar estabelecida 
nesta Lei não- derroga a jurisdição comum quando o fato 
constitua crime ou cOntraVc~m_ção punida em Lei. 

Art. 43. Nenhuma penalidade será aplicada sem que 
tenha sido assegurado ao infratoramplo direito d_e_defesa. 

Art. 44. Da imposíçâo.âe qualquer penalidade caberá 
recurso ao Conselho Federal, com efeito susperisivO; ·no·prnzô 
de trinta dias contados da ciência da decisão. 

Parágrafo único. Das_decisôes dos Conselhos Regionais 
que aplicarem pena de suspensão e cassação do reigistio profiS
sional caberá recurso "ex offício'' aQ Cons~ll19. Federal, com 
efeitO ·suspensivo. 

Art. 45. Não caberá ao infrator oUtro recurso pof via 
administrativa. 

Art. 46. As denúncias s6 serão reçebiçlas quando assi
nadas, com a qualificação do denunciante e __ acompanhadas 
dos ~l.ementos comprobatórios do alegado, tramitando em 
caráter reservado, vedada a divulgação do QOme_.do denun
ciante. 

Art. 47. As pessoas não habilitadas que exercerem a 
profissão regulamentada neSta Lei estãó -sujeitas às penali
dades previstas na Lei de Contravenções Penais -e--ao paga
mento de multa, a ser definida pelo Conselho Federal. 

CAPÍTULO XI 
Uas Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 48. São equivalentes, para todos os efeitos, os di
. plomas de Bibliotecário, de Bacharel em Biblioteconomia e 

de Bacharel em Biblioteêonomia_e DoCumentação. expedidos 
até a data da presente Lei por escolas oficialmente reconhe

. ·· cidas e registradas nos órgãos competentes, de acordo com 
--a legislação em vigor. 

Art. 49. As pessoas não portadoras de diploma que 
tenham exercido até 30 de janeiro d~ 1987 e que já estão 
devidamente registradas nos quadros dos Conselhos Regionais 
de Biblioteconomia estão habilitadas ao exercício da profissão. 

.. Art. 50. Ao ser promulgada a presente Lei, os Conse
·lheiros Federais e Regionais e os respectivos suplentes comple
tarão seus mandatos. 

§ 19 O manp_ato_ c;los Conselheiros Federais_ ficará pror
rogado para coincidir com a data de realização das eleições 
nos termoS desta Lei._ 

§ 2~ Compete ao Presidente do Conselho Federal con
vocar eleiÇões gerais·preVistas rieSfa-Lei~-

Art. 51. As pessoas jurídicas já estabelecidas para ex
ploração e prestação de serviços bibliotecários? previstas no 
artigo 30 desta Lei, terão o prazo de cento e oit_enta d_ias, 
a contar da data de sua publicação para a devida habilitação 
junto ao_ Conselho-Regional de sua Jurisdição. 

· Art. -"52. Cabe ao Conselho Federal resolver os- casos 
omissos nâ execução da pre-sente Lei. 

Art. 53. Revogam-se as disposições em contrário e, em 
especial, a Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962. -

Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Justificação 

Apresento ao Senado Federal proposta de refonnulação 
da Le~n"' -4.084/62, que criou os Conselhos_ Federal e Regionais 
de Biblioteconomia, cuja finalidade precípua é a fiscalização 
do exercício da profissão de Bibliotecário. A presente proposta 
foi-nos encaminhada pela Presidente Interina do Conselho 
Federal de Bibliot~conomia~ Dr" Elaine Marinho Faria. 

O projeto qu_e ora submeto ao exame da Casa é fruto 
de exaustivos estudos no sentido de trazer para a modernidade 
um instrumento legal que há muito se tomou obsoleto em 
raz~o do _vertiginoso progresso no campo da ciência da infor
mação, fato esse constatado pela classe dos bibliotecários, 
consciente de que, sendo essa ciência apoio iilcOOteste de 
todos os segmentos da sociedade, sente que nada pode ser 
feito sem que se parta de um referencial anterior e de um 
instrumento legal adequado ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, cuja dinâmica das transformações se faz sentir 
em todas as áreas da atividade humana, em especial nas áreas 
ligadas à própria informaÇão. 

A Lei n9 4.084, de 3Q de junho de 1962, que rege as 
atividades relativas _à profissão de Bibliotecário? tomou-se fa
lha e ineficaz, no decorrer do tempo, em decorrência da falta 
de adequação à modernidade, deixando, desta forma, de aten
der às necessidades da classe e necessitando, portanto, de 
uma ___ ampla e profunda reformulação, visando dar-lhe condi-
ções de dispor de uma norma jurídica abrangente que atenda 
aos anseiOs dos profissionais de Biblioteconomia. 

Pelos fatos expostos, o Conselho Federal de Biblioteco
nomía: solicitou a colaboração deste Senador no sentido de 
apresentar ao Senado projeto de lei reformulando a citada 
Lei. 

Pelo exposto, aguardamos a acolhida de nossos ilustres 
pares ao presente projeto . 

Sala das Sessões, 10 de março de 19-92. -Marco Maciel. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.084, DE 30 DE JUNHO DE 1962 

Dispõe sobre a profissão de bibliotecário e regula 
seu exercício. 

................ -........ ········ ..... ······~·'<•...,..···-.,··~-·----~ ........ --
(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão_termi

nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ..:.... Os projetes lidos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte . 

REQUERIMENTO N• 44, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos termos da ConstituiçãO Federal, art. 55, item 

III, e do Regimento Interno do Senado Fe:~deral, art. 43, inciso 
II, que sejam considerados como licença autorizada os dias 
11, 12 e 13 do corrente mês, onde estarei na cidade do Rio 
de Janeiro-RI, com a firialidade de manter div~rsos encontros 
e reuni6es com empresários brasileiros- e-japoneses, que têm 
como objetivo ªç_ertos finaís para a V Reilniâo'Conjunta do 
Comitê de Cooperação Brasil-Japão. 

Sala das Sessões,lO de março de 1992. -Senado_r Albano 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Aprovado o re
querimento, fica concedida a licença solicitada; nos· -termos 
do art. 43;inciso II, do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lidó pelo Sr. 1~' 

Secretáiiõ. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 45, de 1992 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex•, nos termos do art. 215, do Regimento 

Interno, seja transcrito, nos Anais, o discurso proferido pelo 
Prof. Dr. Silvano Raia, por ocasião de sua posse na Academia 
Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, no dia 26 de novem
bro de 1991. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1992. -Senador Hum
berto Lucena, Líder do PMDB. 

(À Comissão Diretora._) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O requerimento 
lido será publicado e remetido a exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Há oradores ins
critos. 

Concedo a_ palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguiitte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui 
estou para homenagear a memória do Deputado Federal Se
bastião Ferreira, do PMDB de meu Estado, que, em compa
nhia de seus três filhos, faleceu no dia 28 de fevereiro, em 
trágico acidente de aviação. Perde a Câmara dos Deputados 
um político sensível, perdem seu representante os eleitores 
baianos que nele depositaram seu voto e sua confiança e perde 

. o Brasil um filho ilustre. 

_ A morte de Sebastião Ferreira ganha contornos ainda 
mais dramáticos porque com ele viajavam seus três filhos, 
Heráclito, de 25 anos, Silvana, de 22 anos, e Luciana, de 
20 anos. A queda do avião bimotor vitimou ainda o piloto 
Mário Valentim Machado, o co-piloto Márcio Queiroz de 
Mello, o fazendeiro Roberto Almeida Guimarães, o corretor 
José Evaldo Castro e Jandir Gnoató. 
_ . _ Sebastião Ferreirat ~jgO coi:n qu~mt_ive excelente convi

vência, era um homem vindo de família bastante humilde 
mas que soube fazer-se por si próprio. Pelo seu trabalho, 
pelo seu empenho, constituiu-se num grande empresário -com 

-negócios nos ramos de comércio;agricultura e pecuária. Teve 
também vários contratempos, mas sempre soube recuperar-se. 
OtimiSta ferrenho, estava permanentemente de bem com a 
vida. 

Nascido na cidade de Barreiras há cinqüenta e um anos, 
o cidadão Sebastião Ferreira Silva elegeu-se deputado esta
dual, em 1983, e desempenhou com brilhantismo seu mandato 
na Assembléia baiana. Para a Câmara, foi deito em 1990, 
com 32.427 _votos. Naquela Casa, era membro titular da Co
missão de Política Rural e suplente da Comissão de Viação 
e-TransporteS, DeSenvolvimento" UibaD.o e In-terior. - --

A morte do Deputado Sebastião Ferreira Silva deixa um 
claro na vida poütica" de meu Estado, especialmente na região 
de Barreiras, onde ele tinha sua base eleitoral. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. RUY BACELAR -Ouço V. Ex~ com muita aten
çtill. 

O Sr. Humberto Lucena- A morte trágica do Deputado 
Sebastião Ferreira e de seus três filhos, além de outras pessoas 
que o acompanhavam naquela última viagein, inclusive a tripu
lação da aeronave, sensibilizou a Nação inteira, e particu
larmente aqueles que o conheciam de perto, como nós do 
Congresso Nacional. RecebaV. Ex' a minha solidariedade 
pessoal e di toda a Bancada dO PMDB, que V. Ex~ representa 
no instante em que presta as homenagens póstumas à sua 
memória. 

O SR. RUY BACELAR-Incorporo o seu aparte, distíD.to 
Senador Humberto Lucena, a este meu pronunciamento. Que
ro dizer a V. Ex~ que o Deputado Sebastião Ferreira sempre 
foi um lutad_or, um criador de riquezas para si e para seus 
semelhantes. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V. E~· um aparte? 

O SR. RUY BACELAR- Com todo o prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. C&rlos Patrocínio - Gostaria de incorporar ao 
pronunciamento de V. Er a consternação que causou, tam
bém, a morte desse eminente Deputado, no seio do Estado 
de Tocantins, já que ele se dirigia para lá, onde há pouco 
tempo havia comprado uma fazenda e o avião em que todos 
pereceram. Esse acontecimento, talvez também marcado por 
sucessivos acontecimentos similares no Estado de J:ocantins, 
magoou e trouxe pesar a todos os tocantinenses. O Deputado 
Sebastião Ferreira já tinha um círculo de amizades muito gran
de naquele Estado. Sabíamos que ele vinha do sudoeste ou 
do oeste goiano em direção ao Estado de Tocantins, e seu 
avião, devido, provavelmente, ao mau tempo, acabou caindo 
em Guapó, na fazenda do Governador Iris Rezende Machado. 
Portanto, esses falecimentos causaram uma grande conster
nação no nosso Estado, e neste momento sou porta-voz do 
pesar do povo tocantinense . 
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O SR. RUY BACELAR --Incorporo, também muito 
sensibilizado, o aparte do ilustre Senador pelo Estado de To
cantins a este meu pronunciamcntb. -

- ' • f • • • 

Dando seqüência, Sr. Presidep.te., ,quero dizer que Sebas
tião Ferreira, votado em toda a Bahia, tiilha a sua base eleito-
ral centrada no Município de Barreíi'ã:s. -

O_ prefeito daquela cidade, P_aulo Roberto Brag~, num 
gesto de justificado pesar, decr~tou luto oficial por três dias. 

Aqui da tribuna do Senado,_quero registrar o meu pesar 
pela morte desse ilustre _cidadãó. e mandar meus votos de 
sentidos pêsames à D. Marina Castro Silva, sua distinta e 
ilustre companheira de to_d_os~os_momentos, sua esposa e mãe 
dos três filhos jovens tragicamente falecidos. Participei do 
enterro desse distinto baiano. E lá vi todo o povo da cidade 
de Barreiras e da região presente, em lágrimas, despedindo-se 
do seu ilustre filho. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -a Presidência 
associa-se a V. E~ e aos demais orador_es, e também enca
minha as suas manifestações de pesar pelo infausto faleci
mento do nobre Deputado Sebastião Ferreira. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO ( -AM. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, seguindo a mesma trilha perlustrada pelo nobre Sena
dor Ruy Hã.Celar, também tenho aqui a expressar o_ profundo 
pesar pelo desaparecimento de um homem ilustre do Amazo
nas, jornalista, bacharel em Direito, homem de_ te!evisão, 
uma pessoa perte~cente à tradicional família do Amazonas, 
realmente excepcional pelas suas qualidades e virtudes. 

Estava eu em viagem quando aconteceu o falecimento 
desse insigne amazonense que se chama José Cidade de Olivei
ra. Esse foi meu CompaTiheiiO e de Leopoldo Peres; do último 
em tempos de estudante, e meu, em atividade de jornal, quan
do_, como redator de um jornal de Manaus, conheci essas 
figuras realmente interessantes - Leopoldo, ele e Aloísio 
Sampaio - que vinham, queixar-se da direção_ do estabele
cin:iento em que estudavam, pelos avanços vesanos do Padre 
Di"retor daquele colégio. 

Daí nasceu uma amizáde muito profunda, sendo José 
Cidade de Oliveira um vocaC:jQrial das letras, do jornalismo, 
tendo sucesso; da mesma forma que Leopoldo se tornou meu 
colega nas lides políticas, também o fez nas atiVidades de 
jornal, deixando~ assim, um claro imenso nesse patamar da 
saudade, que é peculiar às pessoas que se conhecem. 

O tempo pouco a pouco vai derrubando, como se fossem 
árvores à niargeffi de uma estrada, amigos velhos, pessoas 
de nossa geração e, à medida em que avançamos.nesse tempo, 
vemos também pessoas dessa época desaparecerem, morre
rem, naquele ato que nos parece uma tremenda injustiça, 
mas que obedecem, sem dúvida, ao desígnio daqueles que 
nos -criaram ou das formas misteriosas- que deram origem ao 
mundo. 

A única coisa que ·se pode fazer. nós que ficamOs, é 
desejar uma boa_ viagem a esse espírito extiaoi"dinário para 
que ele vá às paragens ilum.idadas, e ali ,seja a ieprodução 
de toda aquela alegria, competência, amizade, capacidade 
que deixou na terra como cJ.uem espalhou uma semeadura 
que depois crescerá vicejante em formas verdejantes voltada 
para o soL 

Por isso, Sr. Presidente, faço questão de expressar tam
bém •. conio amazonense e representante do maior Estado do 

Brasil, ante essa família- da Cidade de Oliveira, que é uma 
das maiores do AmaZOnãs, o meu-pe-sai, pelo desaparecimento 
de José Cidade, que era realmente um homem ilustre que 
aqui não estaria talvez porque não tenha querido, porque 
qualidade não lhe faltavam para -ser um representante e um 
porta-voz das reivindicações do povo do Amazonas. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 69 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
As matérias ·constantes da Ordem do Dia, de acordo 

com o disposto no art. 383. alíneas g e h, do Regimento 
ln~~rno, devem ser apreciadas em ses_são pública, sendo a 
votação procedida por escrutínio secreto.- -
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Parecer n? 11, 
de 1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sObre a Mensagem n" 143, de 1992 (n9 863/91, 
na origem), de 27 de dezembro de 1991, pela qual 
o Senhor Pre:sidente da República submete à delibe
ração do ~enado a escolha do DoUtor Milton Luiz 
Pereira, Juiz do Tribunal Regional Federal da 3• Re
gião, para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da nomeàção 
do Ministro limar Nascimento Gaivão para o Supre
mo Tribunal Federal. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Passa-se à votação, que deverá ser procedida em escru-

tínio secreto. 
Os Srs. Senadores queiram ocupar os seus lugares. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a pala· 
vra, pela ordem, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or· 
dem.) - Sr. Presidente, pediria a V. EX" que acionasse as 
campainhas por 10 minutos, para que os demais Senadores 
acorressem ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Logo após proces· 
sar-se a votação, não havendo quorum, a Presidência adotará 
essa providência. 

O Sr. Marco Maciel - Sr~ Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a pala· 
vra, pela ordem, ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, secun
dando o apelo que já foi feito aqui com muita oportunidade 
pelo nobre Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, gos
taria também de juntar _a minha voz à de S. Exa para fazer, 
por intermédio de V. _Ex\ um apelo aos colegas que eventual
mente se encontram em seus gabinetes, porque acredito que 
hoje há um número elevado de Senadores na· Casa- e- que, 
certamente, se devidamente avisados quanto à realização des
ta sessão extraordinária, para votar matérias com quorum 
qualificado, virão ao plenário e teremos a presença de todos. 
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É o nosso apelo, secundando o nobre Senador Humberto 
Lucena, Líder do PMDB. 

O Sr. Iram Sar"aiva, 4o SecretáriO, deixa' a Cadeira 
da presidência q'ue~é ocupada pelo Sr. Mauio Bene~ 
vides, Presidente, 

O SR. PRESIOENTE (Mauro Benevideo) ~A Mesa ape
la no sentido de que os Srs. Senadores que se encontram 
nos seus gabinetes desloquem-se imediatamente para_ o plená
rio do Senado Federal. já que vamás proceder ã votação de 
indicação de autoridades, que depende do quorum de pelo 
menos 41 Srs. Senadores. 
·- Vai-se processar" a votação da escolha do Dr. Milton Luiz 

Pereira, Juiz do Tribunal Regional Fed~ral,_ para Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça. 

- Ã Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assen
to nos respectivos lugares, indicados pelas plaquetas em cada 
cadeira. Pela alteração procedida no painel eletrônico, ·como 
em votação secreta~ o titular deverá votar na respectiva· ban
cada. 

Todos os Srs. _S_enadores estão nas suas respectivas banca
das? (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se ã votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo - Albano Franco ........, Alfredo Campos 

- Almir Gabriel--:-_ Antônio Mariz- Aureo Mello - Carlos 
de'Carli -Carlos Patrocínio- Cid Carvalho--::- Dario Pereira 
- Dirceu Carrteiiõ - Elcio Alvares - Epitáci.o Cafeteira 
- Esperidião Amin- F. Rollemberg- Fernando Cardoso 
-Flaviano Melo -Guilherme Palmeira -;--Humberto Luce-
na - Iram Saraiva ~João Calmon --João França - João 
Rocha - Josaphat Marinho - José Eduardo - J unia_Marise 
- J utahy Magalhães - Louremberg Rocha_: Lucídio Porte
lia - Magno Bacelar - Marco Maciel - Mári~ Covas :
Mauricio Corrêa- Meira Filho- Nelson Wedekm- Oztel 
Carneiro - Paulo BlSOl - Pedro Simon - Raimundo Lira 
- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar. 

Ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresJ- . 
dência vai proclamar o resultado. 

Votaram Sim 42 Srs. Senadores. 
Houve uma abstenção. 
Total de votos: 43 
Aprovada a indicação. 
A Presidêncía comunicará ao Senhor Presidente da Repú

blica o resultado da votação. 
O Sr. José Richa- Sr. Presidente, peÇo ·a-palavra pela 

ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra o nobre Senador. 

O SR. JOSÉ RICHA (PSDB - PR. Pela ordem.) -
Sr. Presidente, quando da votação anterior, ·encontrava-me 
na Comissão de Incentivos Fiscais. Mas faço voto favorável, 
por se tratar da escolha de um dos maiores magistrados que 
este País terá. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência consignará a presença do nobre Senador José Richa. 

O Sr. Valmir Campelo- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESWENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR: VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pela ordem.) 
-.Sr~ Presidente, também faço o mesmo pedido, pois me 
encontrava na comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência consignará~ presença do n·obre Senador Valmir Cam
pelo. 

O Sr. Jonas Pinheiro .... Sr. Presidente~ peço a palavra, 
pela ordem. 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala-
vra V. Er 

O iSR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, estou vindo, com a celeridade possível, 
de uma das comissões e quero registrar o meu voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex' pode
rá, inclusive, votar neste escrutínio, porque ainda não se encer
rou o período de votaçãq. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) ...:.._ 
Item 2: 

DisCusSãO, em turno único, dO Parecer n9 12, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada~ 
nia, sobre a Mensagem n9 144, de 1992 (n9 21/92, na 
origem), de 14 de janeiro do corre!J-te ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Doutor Armando de 
Brito, para e_xercer o cargo de Ministro togado do Tri--

-- bunal Supenor do Trabalho, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Marco Aurélio Prates de 
Macedo. 

Eiii--dls-cussãO. -(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
P.assa-se à votação, que será procedida através de escru-

tínio secreto. ---- -- -
_Os Srs. Senadores, em seus respectivos lugares, já podem 

votar. 
(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS: SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos 
--: Altp.ir Gabriel-_,Antonio Mariz- Aureo Mello- Carlos 
Patrocínio -:- César Dias - Cid Carvalho - Dário Pereira 
-:-:_I?l!"s:_~Q. Carneii:() -- Elcio Alvares - Epitácío Cafeteira 
_;_:- Esperidião A mio - Francisco Rollemberg - Fernando 
Cardoso - Flaviano Melo - Oq.jlherme Palmeira - Bum
berto Lucena- Iram Saraiva- João Calmori- João França 
- João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Eduardo -Jose Richa- Júnia Marise --:-_ J11tahy Maga
lhães - Lavoisier Maia - Louremberg Rocha - Lucídio 
Portella - Magno Bacelar - Marco Maciel - Mário Covas 
- Maurício Corrêa - Meífi -Fflho - Nelson Wedekin -
Oziel Carneiro -·Paulo Bisol -Pedro SimOn :.:.._ R3iniiindo·: 
Líra - Ronaldo Aragão - Ronan Tito -- Ruy Bâcelar -
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado. 

Votaram sim 43 Srs. Senadores; e não 3. 
Houve 1 abstenção. 
Total de· votos: 47. 
Aprovada a indicação. 
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da Repú

blica o resultado da votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sff! e Srs. Senadores, 
o Sfudicato Nacional dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacio~ 
nal publicou, há pouco, o segundo volume de suas "Diretrizes 
para a Reforma Tributária", com o louvável objetivo de con
tribuir para a análise e discussão do importante e oportuno 
tema. 

Quer a respeitada entidade sindical, como responsável 
pela execução da política tributária, que~ efetivada a aprecia~ 
ção crítica da momentosa questão, sejam reunidas as sugestões 
dos se tores mais representativos da sociedade, para finalmente 
dotar o País de uma justa distribuição des_ ônus dos tributos 
e de um organismo fiscal aprimorado e eficiente. 

O aprofundado estudo constata que a administração tri
butária federal ressente-se dos posicionamentos adotados pe
los últimos governos, que sempre escolheram o aumento da 
arrecadação pelas formas simples de maiores alíquotas e de 
redução dos prazos de recolhimento dos impostos, enquanto 
tal finalidade seria atingida, de modo correto, pela potencia
lização e alargamento da base tributária, e pelas gestões de 
aperfeiçoamento da máquina fiscal. 

De fato, a Administração Pública brasileira sempre optou 
pela solução fácil e perversa para obter sucessivos aumentos 
da arrecadação, impondo limites extremos de tributação àque
les que não têm como escapar de suas obrigações fiscais, como 
o trabalhador assalariado, que paga na fonte, e o consumidor 
em geral, e certas parcelas do empresariado, que não têm 
como repassar o custo dos impostos. 

Em conseqüência, atesta o Sindicato que a arrecadação 
sempre ficou aquém da programada. A nível de fiscalização, 
os resultados também foram_ insatisfatódos, crescendo "a im
punidade daqueles que descumprem sistematicamente suas 
obrigações fiscais", com_o s.e o combate à sonegação, à fraude, 
à desigualdade de tratamento entre contribuintes não consti
tuísse parte ~fundamental de uma política de adniinistração 
tributária dotada de eficácia. - - --

Nessas circunstâncias, sente-se o Sindifisco no dever_ de 
alertar o corpo social para o fracasso de qualquer projeto 
de reforma, a permanecer o descaso do Governo em r-elação 
à administraç1o tributária. Há que se fortalecer a Receita 
Federal, propiciando aos seus agentes os incentivos e as retri
buições apropriadas, como forma de induzir o aumento da 
produtividade fiscal e, conseqüentemente, da arrecadação. 

A par disso, impõe-se conVocar para o debate em torno 
da reforma tributária, que muitos julgam tão-somente neces
sitada de mecanismos de simplificação, a classe assalariada 
- sempre ausente de decisões que lhe dizem respeito, como 
gru~ social que suporta o maior peso da tributação~ -

É preciso considerar - insiste o Sindicato -, que não 
se pode pretender a simplificação do processo tributário, en
quanto persistir o fato de que a grande massa de trabalhadores 
assalariados não paga imposto de renda (e nem pode), muito 
embora suporte a mais elevada tributação indireta. 

Não obstante, dos 5 trilhões e SOO bilhões de cruzeiros 
arrecadados com a cobrança do Imposto de Renda_, no exer
cício de 1991, nada menos do que 2 trilhões e 500 bilhões 
foram pagos, na fonte, pelos assalariados, Mais 259 bilhões 
foram recolhidos nas declarações das pessoas físicas; 1 trilhão 
e 300_ bilhões pelas empresas; 911 bilhões dos rendimentos 
de capital e 228 bilhões sobre as remessas para o_exterior. 

Ãssim ocorre porque, entre outras mazelas. o sistema 
tributário em vigor é dos mais regressivos em todo o mundo. 
A mudança desse quadro, por todos ansiada, dependeria da 
racionaliz_ação das leis, regulame!)t<?_s e portarias existentes, 
a partir dOs próprios· mandamentos constitucionais, asSim co
mo da deliberação das duas Casas do Congresso Nacional 
aCerca de mais de uma centena de projetas que nelas tramitam. 

Fmalmente, quanto à sonegação fiScal, deseja o Sindifisco 
que o Legislativo a estude com profundidade, pois "sem um 
corpo de leis consistente" para viabilizar o combate, "e sem 
uma administração profissional e bem equipada", a implan-. 
tação do novo sistema tributário estará fadada ao malogro. 

Ao submeter aç plenário do Senado Federal alguns tópi
cos do mencionado documento unire trizes pata a· -Reforma 
Tributária", procedente do II Congresso Nacional de Audi
tOres Fiscais do Tesouro Nacional, não pretendo mais do que 
requerer, para a relevante questão, o interesse de todos os 
meus pares. 

Merece-o, com certeza, essa relevante contribuição do 
Sindifisco, por um sistema trbutário mais simples, progressivo 
indispendente e lasterado na experiência internacional, capaz, 
de fato, de assegurar o equilíbrio da arrecadação pública e 
de garantir a estabilização das contas de despesas governa
mentais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo de receber missiva 
assinada pelo concidadão Iris Duque Estrada- a quem para
be-riíio pela atualidade e oportunidade das idéias-, tratando 
de temas tão essenciais Quanto significativos para a presente 
conjuntura nacional. 

Com efeito., ao citar o Santõ-Evangelho para conceituar 
e Caracterizar a fUnÇão- ou inissão - da autoridade, reme
teu:. noS, com muita felicidade, o missiVista a idéias- que nos 
incentivam a debruçar sobre o_conceito, tão obliterado quanto 
fundamental, de que os atos, ações ou atitudes da autoridade 
repercutem na vida cotidiana dos que lhe são subordinados. 

Tal concepção nos faz refletir e- atialisar o atual momento 
da História do nosso País, quando, como conseqüência de 
décadas de descaso, de desmandos, de corrupção, de incúria 
administrativa, foi o Governo Federal levado a adotar um 
modelo económico basicamente recessivo. 

Escusando-me, pela exigüidade do tempo, de não demo
rar na análise do mérito da qu~tão, na espec_ulaçã~ do~ mean
dros das teorias económicas, sinto-me tocado, tal qual o missi
vista, pelos cruéis e danosos resultados da adoção de tal cami
nho. A miséria, a ignorância e o analfabetismo grassam no 
corpo social. A busca de melhoria de vida tornou o Brasil 
um País de migrantes. São dados colhidos dos primeiros resul
tados do censo. Os descamisados multiplicam-se. Os aposen
tados revoltam-se, lutam e reivindicam pela obtenção de um 
direito que lhes é assegurado pela simples constatação de 
uma vida dedicada ao trabalho e ao bem público. Jovens 
buscam - em vão -um emprego, um trabalho, para, vivereni 
dignamente._ Milhões de farm1ias amargam as agruras do de
semprego, do_ subemprego, do aviltante achatamento salarial. 
Convivemos com o menor salário-mínimo de toda a História 
do País. Assistimos7 pasmos, ão suc<iteamento do Sistema 
de Saúde. 

Escuso-me, também, de citar dados, números ou estatís
ticas. A realidade aí está, diante de todos nós. Qualquer com
provação revela-se tão redundante quanto desnecessária. 

O Congresso Nacional, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
caixa de ressonância dos anseios, dores e desejos da sociedade, 
necessita, mais do_ que nunca, estar imbuído de sua responsa-
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bilidade de buscar soluções duradouras e efetivas para os cru- fia, de um plano, de um rigoroso programa ·oficial, de uma 
ciais problemas nacioi:J.ais. política que encare de frente o problema do envelhecimento 

de considerável parte de sua população. Muito obrigado. 
- - - · - , O desinteresse no Brasil sobre o problema do idoso é 

O SR. PRESIDENTE -(Mauro Beª~Ylcle~) _ -};~!:mce_do tamanho que até 199l_s_6 existiam nó país apenas 200 éspecia-
a palavra ao nobr:e Senado__r: L.ourem_berg .Nu~es Ro._ch~. _ listas em geriatria, o que equivale a termoS um geriatra para 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCifA~ (PTB- MT. cada 60mil idosos. Por seLqm.país que está entre os mais 
Pronuncia o seguinte discurso.) - S_r • J~:r:e_$ide_nt~ • Sr'• e Srs. jovens do mundo, a população brasileira ainda não está prepa
Senadores, a situação dos idosos no Brasil é: lastimável. Até rada para enfrentar o seu próprio envelhecimento. Aciesceri~ 
agora o governo não se dignou de criar um programa concreto te-se a isso, também a enorme carga de preconceitos existentes 
que visa cumprir o que determina a nossa Constituição~ que no país sobre a velhice. 
manda proteger e ampa_rar os nossos idosos .. __ . Esperamos~-SenhorPresidente~ Senhores Senadores, que 

Os idosos do Brasil precisam cada vez mais do Conforto as autoridades brasileiras responsáveis por esSe problema, to
de um lar~ do espírito de .fraternidade, de_ amor, dO calor mero as medidas competentes, agorã, pã.ra que essa--grave 
humano proporcionado pela convivência com seu~ fa_m_iliares situação social não venha_ a se deteriorar cada vez mais, tornan
e amigos, de proteção, de amparo, de ·ocupações e lazer e do o nível de vida do idoso brasileiro cada vez pior, cada 
não do frio isolamento dos asilos, orfanatos, albergues e casas vez mais degradante. 
de repouso, que a sociedade e autoridades sociais do País Era o ·que tinha a dízer. Obrigado. 
lhes impõe, envolvendo-os numa dura ação materialista que, 
crescéndo cada vez mais tudo faz para marginalizar os idosos, O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
afastando..os do_ conyfvio_normal em sociedade e de_ toda_ e a palavra ao nobre Senador Albano Franco. 
qualquer atividade últil para eles, para a sociedade e para O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
o País. - - · seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, 

Há hoje no Brasil mais de 12,5 milhões de idosos. Dez tenho a honra de relatar as princíp3is conclusões da reunião 
milhões deles contam com mais de 60anos e 3,7 __ milhões anual do fórum de economia mundial, realizada em Davos, 
deles têm mais de 70 anos. No ano 2000 nosso p:a.ís" terá ~4,2 Suíça, de 30 de janeiro a 6 de fevereiro p.p. da qual partiCipei 
milhões de idosos e no ano 2025, 34 milhões._ Anualmente autorizado por esta Casa. 
atingem a faixa dos 60 anOs, 5%- da população eco_11omica- Ali compareceram cerca de 50 chefes de estado. 80 minis
mente ativa (que ti"abalha) do país. E uma Cifia álamlinte tros e 100 técnicos e 800 empresáriOs. A coorderiação foi 
que até agora não _sensibilizou as autor\d.a9e!?-. r~spo_nsáveis, exercida por Henry Kissinger, Paul Volcker e Akio Morita 
no País, pelo assunto. - e presidida pelO professor Klaus Schawb. 

Com base nos dados fornecidos pelo IBGE; o Instituto Para onde vai a economia_ mundial depois da indepen-
de PesquiSas Económicas e Aplicadas (IPEA) realizou proje- dência das ex-repúblicas soviéticas? Como terminará a Guerra 
ções demográficas que mostram a crescente participação dos Comercial Japão-Estados Unidos? Qual é o futuro dos blQc..os 
idosos- e a conseqüente queda da partiCipação dos jovens económicos? CoMo ficará o- Brasil? 
- na população brasileira na última décaçla, _revelando ten- As discussões mesclaram a ciência económica com a_intui
dência de se ampliar nos próximos anos, como já acont.ece ção dos polfticoS·e·a_ praticidacie dos empreSários. Já enC3:nli
nos paíSes iico_s. A faixa das pessoas de mais de_ 60 anos nhei à Mesa, o relatório completo. 
está mantendo cresCimento maior do que as faixas mais baixas Com a independência das ex-repúblicas soviéticas; com 
e do que o próprio índice de crescimento populacional do o desenvolvimento acelerado da China; e com liberalização 
País. - - eConómica de vários países da América Latina, estima-se que 

Sem considerarmos a situaÇão angustiante e -ate mesmo cerca de 3 bilhões de pessoas serão incorporadas na economia 
deplorável a que está sendo relegada, pelo governo, os aposen- de mercado ao longo dos próximos cinco ano·s. Trata:.se- de 
tados e pensionistas civis do País, com miiita-preocupaÇáó- uni fantástico põtencial de crescimento económico. 
podemos assegurar que quanto a situação agravante dos idosos Mas isso exigirá muitas mundanças. Os empresários terão 
brasileiros há Uma boinba-relógio pronta a explOdir. Através de produzir o bens que os novos consumidores podem com~ 
dos meios de comunicação· estamos cientes que os avatiçOs prar. Lembremos que um bilhão desses consuinidores vivem 
da medicina brasileira conseguiram diminuir- a mortalidade com menos de 1 dólar por dia. 
infantil e aumentar a longevidade, apesar ·da completa falta As mudanças políticas de 1991 já provocam inúnié:tas 
de ação oficial. Por um lado esses dados são altamente posi- mudanças económicas no- mundo desenvolvido. O mercado 
tivos para o pafs, por ·outro "eles são múilõ preocupantes, comum .europeu, por exemplo, já sofre pressões dos novos 
pois se o govemo até agora não foi capaz de elaborar um países que nele desejam ingressar. Tudo indica que aquele 
eficiente pfogr"á.ma oficial de proteção e amparo aos cidadãos grupo restrito de nações será ampliado. Essa ampliação repre
que atingiram a terceidíidá.âe, imaginem comO eia_fiCãrã_rl:aqui senta um aumento de potencial de mercados e, ao mesmo 
há alguns anos. Uma catastrofe, acreditamos principa.lmente tempo, uma fo.nte adicional de desentendiiD.entos. 
quando o número de pessoas que se ap?sentam é mato~ que Por sua vez, a redemocratização da Europa do leste pasou 
o índice de desenvolvimento do país e também supenor a a ser também um problema económico. Ela tem de dar certo 
quantidade de brasileiro_s_ q'!e, ~a cada ano,_ ingr~ss~m como· -pois um eventual fracasso significariá' elevar o· risco de insegu
novo_s _trabalha.d.o.,re_s.n_as iil~l.@S d~s_ p~:ssoas ~co~_Q~~t;_9te -____rança_ decorrente do-_:v_asto_~.e-~al._at~tni_ÇQ- iP_s_t.a!~~o- n_aqu~_l~s 
ativas do País. - - - - - -· - - - - países: Si&nificai"fã também a elevação do risco _de migração 

Senhor Presidente, Senhores Senadores. O Brasil é um em massa em direçâo aos países desenvolvidos. 
jovem país que envelhece. E os principais problemas sociais De qualquer forma, o novo quadro político impõe custos 
do país, que incluem aposentados, pensionistas ou trabalha- altíssimOs--à eCOnomia do ociderite. Só a unificação da alema
dores ainda em atividade, se situam na ausência de uma filoso- nba já absorveu cerca de 200 bilhões de dólares! Sua necessi-
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dade de· càpitais é enorme. Não é à toa que ·aquele país 
paga 8% de-juros ao ano-,-- mais do dobro do que_ se paga 
nos Estados Unidos e Japão;_ Coin isso, ·seu déficit público 
_chegará a 7% do PIB e a inflaçáõ encontrará--nos 5% em 
1992- o·qué·é muito alto· para um país que, na sua história, 
carrega as cicratizes de uma hiper que destruiu sua econonúa, 
suas instituiçõ-es e a· prój:lria liberdade. 

O desempenho da economia mundial nunca dependeu 
tanto da política. Quanto custará a consolidição das novas 
democracias? Quanto custará um eventual insucesso? 

A economia dos Estados Unidos também preocupa os 
investidores em vista de seu alto nível de endividamento inter
no. Os americanos gastam mais do que podem --agravado 
pela perda de competitividade de sua produção. 

Mas? na visão de inúmeros participanteS; arecesSãO ame
, 'ricana estaria no fim. Há várias medidas em andamento que 
reanimaria aquela·economia: a taxa de juros está baixa (cerca 
de 3,5% aoano); -os preços estáo estáVeis .:__::- iíiClusive o do 
petróleo; a inflação é mínima (cerca- de_ 2% aO ano) e os 
salários estão contid!)s. 

No setor da construção civil, novas incorporações estão 
sendo lançadas e os americanos já coniei;ai-ãm a- refínanciar 
os imóveis usados. A poupança e a capacidade de investir 
aumentam. Além do maiS, a produtividade volta a aumentar, 
e~ especial nas peque~as e médias e"mpr~as. 

Enquanto os Estados Unidos amwgam um déficit creS
Cente, o superávit comercial do Japão atingiu 70 bilhões de 
dólares em 1991. Na reunião de Davos, a frase comUm foi: 
a' Guerra Fria acabou, e o Japão ganhouro. 

Muitos argumentam que o Japão continua sendo uma 
·economia muito- fechada. Ocorre,- porém, que as empresas 
japonesas operam com CUStoS mtiito maiS baixos do_que suas 

·concorrentes. A estrutura de custos funciona como uma espé
cie de barreira natural- e não tarifáriã~ Ao cuinprir a legisla
ção trabalhista de seus respectivos países, praticar jornadas 
de trabalho reduzidas e remunerar regiamente seus execu
tivos, as empresas americanas e européias não têm cOmo ven
cer o Japão. 

Vejam Srs: Senadores. As duas maiores potências econó
micas digladiam-se.em tomo de eficiência produtiva e disci
-plina fiscal. As -duas são absolutamente essenciais para um 
país vencer no campo da competição global. Está aí uma 
lição e um alerta para o Brasil. Melhorar a produtividade 
e manter austeridade definem a sobrevivência de uma nação. 

O mundo assiste a maior corrida no campo da competição. 
Até bem pouco tempo, uma novidade industrial ficava como 
novidade pouco mais de um ano. Hoje, sáO seis meses. No 
campo da eletrónica, fala-se em apenas 3 semanas. A corrida 
é meteórica. A velocidade de inovação é quase Inimaginável. 
Só vence quem é rápido e tem bons preços- além de quali
dade. 

É importantísSimo acelerarmos o nosso programa de com
petitividade e qualidade industrial. Do contrário, corremos 
o risco .de sermos invadidos por uma gigantesca avalancha 
de produtos que agravará o desemprego interno. 

O colapso do comunismo fOi a rildbor prova de que o 
controle centralizado não funciona. Mas o fim do comunismo 
não conduz os países automaticamente ao capitalismo e á 
democracia. O fato de o capitalismo ficar como regime único 
fez aumentar a sua responsabilidade - ele já não se tem 
mais parâmetro de comparação. 

A. busca de capitais e tecnologia é aciri-ada. Cã.d3 paíS 
procura desregulamentar sua economia o mais po~sível para 
atrair recursos. -

Fala-se mu~to.~m integraç~o .e,_c.opperação. M3.s -a reali
dade mostra o_ ieáscender dO nacionalismo e de novas ~egula
mentã.ções. OS' patseS mais- i-iC:ciS fórçanl- õs màis -PObres a 
se desregulame~tái:~m. Mas eles ine.smos, sempre que possí
vel, tendem a csUbstituir os regUlamentos atuais por outros 

.. ~g-~lamentos. ~~_por cima, vão-criar blocos de protecionisritO. 
A divisão-âa _economia em blocos destoa da idéia de 

derr:loci-acia ecoit_§iriica. Muitos países -da América Latina, por 
.exemJ?lO, estã();li,b,er~lizand<;> ~u~ ~cqnomia ao mesmo tempo 
em que os europeus mantéM suas posiÇões de proteção -
.como no caso da agricultura. Os __ profíssionais do "Gati já são 
_ impoteptes pariel~Dj.iilar cerc;t de_lW QilhÇ)es de doláies desti
nados àquela proteÇão. A questão é mais política do que 
técnica. Por isso,, oS participantes Sugeriram uma urgente reu
;nião dos chefeS qe Estado do Giup6 dos Sete. 

o .qde diZer do futuro da ecOnomia nlundial fio curto 
prazo? A tendê.Iicia geral foi a de considerar os ·próximos 

. 12~meses como ~uito difíceis_para_as economias dos países 
adiantados e, por coonseqüência, para o -resto do mundo. 
Depois disso, porém, as perspectivas se mostram favoráveis 
devido, principalmente, a estimulação decorrente das baixas 
taxas de juros e inflação sob controle. 

A confiança do consumidor tenderá a voltar. Tudo isso 
instigará novos: .i:q,.estimentos. O. quadro geral, portanto, é 
de preocupação no curto prazo c confiança no medio prazo. 
.O-ano de 1993.'-d___e:v.e ser melhor para os Estados Unidos e 
Japão. Isso terá bons reflexos em outros países. 

-0 que dizer da América Latina e do Brasil? Na cabeça 
dos grandes investidores, a América Latina tem_ bai~a priori
dade. Primeiro vem a guerra comercial, Japão-Estados Uni
dos. Em segunçlo lugar, o futuro do Mercado Comum Euro
peu. Em terceiio1ugar, os problemas da Alemanha. Em quar
to lugar, os países do Leste e as novas repúblicas. Em quinto 
lugar, finalmente, a America Latina - com dest;:tque para 

- o.México, Chile e Arge_n~: A Desregulamentação e as ga
rantias para os investimentos avançaram bastante naqueles 
países. ~ 

O Brasil, neste momento, está sendo muito observadO 
pelos investidores. A maioria reconhece nosso enorme poten
cial. Consideram acertada a orientação económica do_ Presi
d~nte Femando Çollor e confiam na competência do Ministro 
~arcílio Marques ~or~i;ra. Ao IIlesmo tempo, eles analisam 
com muita atençãu os passos do Congresso Nacional no campo 
e~onô~I!ico. A aprovação do ajuste fiscal e a desregulamen
tação são vistoS como termómetros para a volta dos investi
mentos produtivos em nosso País. 

Não há razão para desanimar. Estamos no caminho certo. 
O mais difícil será melhorar o nosso capit:il humano. Mas, 
mesmo aí, há eventos animadores. A Coréia, por exemplo, 
em apenas 20 anos (1950-70), reduziu o analfabetismo de 
78% para 11% e acabou com ele na década de 80. Salto 
semelhante ocorreu nas outras faixas de escolarização. 

Volto daquela reunião com preocupações e esperanças. 
Mas o Brasil tem chance. Poucas são as nações que têm nossa 
extensão territorütl e nossa história de paz. Por isso, volto 
com yontade redobrada para continuar lutando em favor da 
modernização deste País. Tenho certeza que este é, também, 
9 espírito patriótico dos senadores desta Cas;1_, 

Para finalizar, devo dizer que a reunião de dados conce
deu um grande espaço à auestão ambiental. O mundo está 
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de olho no_ que va·i aconteCe.r na Eco-92 .. Estarão presentes montante de leis é ncccssário'pelo~mcnos~para estabelecer 
no Rio de Janeiro, vários chefes de Estado. Será uma ce;<,traor-: _ os lirriites.da liberalização (vários). _ _, ·_ ·~·- __ -____ _ 
dinária oportunidade para mostrarmos a _ele_s_qu.e o C6ngr~sso -Há algum tempo, perguntava-se; É possível exportar de
Nacional e o PreSidente Fermmc::lo Collqr, _estão alei}:_~&- aos " _mocracj.a~ Hoje cabe a pergnnta: A privatização_ é exportável? 
rumos da economia _mundial e já tomaram as _necessárias-provi- 6. A Preocupação da Europa e USA com a imigração 
ciências para atrelar o Brasil nessa grande cruzada. Com o desmantelamento da l,J~SS e -l:!-f~_Qrgan~zaçã~= 

Temos de trabalhar rápido para que as_decis6es básicas da Europa do Leste, há um,a. 'r,n~rm-~_preocupa9ão_ com uma 
sejam tomadas até junho de 1992. Essa é a data em que _possível debandada maciça __ q,e:.ee;sSó,asdaquele;; países para _ 
o mundo nos visita-. Correrão várias--âéCãdas antes que isso :3 Europ~ Oci?enta~.,_Os US~,:i~ffi.b~~-te_ine11,11&s0, agravado 
se repita. (Muito bem!) por um ev~ntilal_ fr[lc.a.s~<>:d~ ~~XICO pp_ qtépiq prazo. Salinas 

a Bu~: -'.'É_ m~lho_r, l?.~i~_r 6Jllpr~_g!J~ ·no _Mé>;ico' .~? qu~ ter_ . 
~os myxicanos.marcb~n,do para o norte". Uma forte imigração 

DOCUMENTO A QUE SE.REFERKO SE·: .poderá vir também da Áfricá: · · · · '· · · · · ·' u • 

NHOR ALBANO ff?.ANCO EM Sf,t),,DISCURS(): . 

WORLD ECONOMIC FORUM 
Reunião anual de 1992 - 30-1 a 6-2 navos· ·~--stii;a 

Resumo das discussões realizadas em plenário 

I. A Nova Europa 

7- MarsbaU Plan? 
Ü~Iano Marshall na Europa Ocidental foi como senierite ' ' 

plantada em terra boa (educação, disciplina de trabalho e 
. instituições sólidas). O mesmo na Europa Orientál;-lioje, seri~'-
·desperdiçar sementes-boas na rocha ruím. · -· 
8. Comunisno, capitalismo e democracia 

Com: a i:ádependênciá âas_novas repúbliCas-da ex-lJRSS 
e outros países da Europa Orieritàl (Polóriià, 'Checosiováquià, · 
Hungria, România, SloVenía, Croacia, IUgcislávia e O!Jtrós), 
a comunidade européia~ será forçada a ampliar - é mera 

O fjrp. 4o. CQil_lt;I.QiSJllO não_tx_az._autómã.ticamente o capita:-
. lismq e neip a d~~~craci3:. _O capitalismo tão idealiZado hoje 

em dia_, ~_\á_ern,'Çrrse. As-s·uas· nt~tóté$-expressõés eStãO em 
recessãC!: USA, li:F;, Jápão: · · :, . · · . .~ 

Como o capitalismo está fican-do como regime único, sua._ _ 
responsabilidade de sucesso aumentará muito daqui para fren~ 
te. Ele não terá o fracasso_do-comunismo _çomo_parâmetro questão de tempo. _ 

Esta ampliação terá enormes repercilssões económicas. 
Retardará o crescimento no curto prazo e acelerará depois 
de 2 a 3 anos de adaptação. De qualquer fOrma, isSo- é um 
acontecimento ·que nenhum país da comunidade esperava. 
(Vários partfcipántes). · - - · - · · · 
2. Os USA têm grande culpa na recessão atual 

A recessão atual na Europa, Japão e até ,mesmo Da ;\mé
rica Latina é fruto- dã "'irresponsabilidade -riscar~ dos Estados 
Unidos que teimam em gastar mais do que· podem e dO que 
devem (Riordam Rouet da Johns Hopkins University e Henry _ 
Kissinger). · · --

·3. 1992: otimismo ou pessimismo? 
Os próXimos 12 meses serão ainda marcados por grandes 

dificuldades económicas. A deterioração do relacionamento 
USA/Japão tenderá a se aprofundar. Mas a partir disso, a 
economia_ vai melbo.I_aL- assim como a relacionamento. As 
razões são-as seguiriteS: ... (a:) a taxa de jurós"'íios USA,, Japão 
e Europa, (exceto Alemanha) está, e continuará em baixa; 
(b) isso está estimUlando novos investimentos agora: (housing, 
food process, etc.), o que vai maturar dentro de 12 a 24 meses; 
(c) USA, finalmente, estão apresentando melhoria de produti
vidade, em especial nas pequenas empresas; (d) vários outros 
custos estão sendo cortados (W. Angel, Federa.I Reserve). 
4. A "Centrifugação do Mundo" 

As nações estão submetidas a uma verdadeira ucentrifu
gaçãon: os ricos ficam nO centro e· os pobres vão sendo empur
rados, cada vez mais, para a periferia. Os problemas da reces
são e pobreza são problemas globais. Se não houver uma 
reversão dessa centrifugação, os próximos 10-20 anos- serão 
negros. (vários). 
S. os limites da privatização e da liberalização 

A moda hoje é privatizar: Será que a privatização é a 
mesma coisa do que liberalização? Não! Ela é apenas uma 
parte. Por sua vez, á liberalização não deve ser mistificada. 
Na prática, os regulamentos revogados têm sido substituídos 
por outros. É verdade que a tendência mundial é de tef cada 
vez menos governo nas atividades económicas, Mas, um ~erto 

de comparação. . 
9. Li Peng (primeiro ministro da China) 

A China persegue hoje dois objetivos: paz e desenvol
~vimeilfo ecdnôJ.!iicó. Ela planejou· dobrar cio GNP per capita 
em 10 anos e conseguiu (1990). Daqui· para frente, ela objetiva· 
apenas 3 coiSas: -(á) dobrar outra vez até o ano2000; b) prover 
casas para o povo nos próximos 25 anos; c) tornar a nação 
moderna depois de 2030. 

Há 800 -niilhões de pessoas na zona rural. Por isso, -o 
c- desenvolvimento dará ênfase na agricultura. A terra contin~á 

de propriedade do Estado mas a exploração é do fazendeíro. 
Isso pe~itirá _passar de 300 _milhões de toneladas. para 40Q 
milhões em 10 ã.-llos :...... 01,1 rrienos. Educa,ção e tecnologia 
encurtarão o tenipo·. Temos-7% da terra cultivável para -ali
mentar 22% da populaÇão. . . . . . 

N-as cidad_e_s, a ênfase é na indústria. Apenas 10% dos 
preços são controlados pelo Estado. A China pretende com
binar as vantagens do socialismo e do capitalismo. Está dando 
certo. ONP cresceu 9% em 1980. Em 1991, apesar das pavo
rosas_enchep.tes, c;resceu 7%. A _inflação está em 4%. 

A China visa: melhorar muito a qualidade da força de 
trabalho. Precisa de ciência e tecnologia. Estimula as joirit 
ventures. Só no ano passado (1991), foram 17.000, num total 
de US$ 23 bilhões. ISso prova que os 
estrangeiros estão góstando. Precisamos muíto de aço e outros 
metais para melhorar" (construir?) nossa infra-estrutura. Qúe
remos importar e fazer joint ventures, construindo fábriCas 
na China. Shangai é uma oportuilidade espetacular para inVeS-
tim_ento: tem educaÇão e administração. ---· 

A China precisa muito também de energia, comunicação 
e matérias primas. Estamos abertos. aos países estrangeiros. 
Temos linhas de créditos muito atraentes parã:CCuilpra:i"e ven
der. Importamos US$ 60 bilhões em 1991. Nos próximos 5 
anos, importaremos US$ 300 bilhões. Não vale a pena? 
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A China se preocupa ainda com o desenvolvimento das 
populações de outros países que vivem abaixo da linha da 
pobreza. . - __ . . _ _ _ · , ... • 

Nossa preocupação constante é-com o controle da popu
lação e proteçã_o do meio-ambiente.-:; __ 

10 .. Noburo Takeshita (Jap8o) '-, -, 
O colapso do_comunismo·é':d hi"elhor exemplo de que 

o controle centralizado náofllriÇiCniâ·. · ·_ _· ,. ·'- ,._. 
A Ásia - cOnSiderando apéitá'~~ o JaPão, Tigtes:, ·etc., 

(excluindo a Chiria) merece_ atenÇ:icf. Seu pOtencial é tãO gran
de - ou maior do que o Mercado ComUm EUropeu e o 
novo mercado criado pelos USA, Canadá e México (NAFTA). 

Item Merc. Comum Nafta's Countries A.sia 
Populaçao 380 350 . 410 
GNP % (80's) 3,1% 2,8% 5,4% 
GNP in Trillions 6 -6 4 
Previsllo p/2011 = = = 
Total de Impor!. 
(1990) 400 bi 450 _l:>i 610 bi 

Hoje, a Asia é a·niaior região inijJoifa-dOra·.- POrtando, 
está dando uma boa contribuição ao desenvolvij:riento global''. 

A Ásia pratica tanto a megacompedtiõit cOmo a megac~
peration. Está se consolidando a idéia de um mercado comum 
asiático. 
11. Miazaki (primeiro ministro do Japão) 

O superávit comerciá! do Japão está caindo: 100 bilhoes. 
em 1986 para 70 bilhões em 1990. Estamos enfatizando o 
consumo doméstico: as importações eStão- Crescendo. 

A taxa de crescimento está desacelerandO: 1991 foi "3,5% 
e o forecast era de 6,8%. A produção está se horizontalizando. 

A inflação está sob co.ntrole e com tendências de baixa: 
3% (1990) e 2,5% (1991). 

O Japão vai recuperar em 1992, beneficiando-se da estabi
lidade de preços, investimentos estrangeiros e recuperação 
dos USA (no segundo semestre). 
12. Chioo (Min. F:ioanças do Japão) 

A política monetária continuará dura, visandO reduzir 
ainda mais a taxa de juros e _a inflação. Estamos contarido 
também com um declínio nos preços do petróleo. 

O pessimismo afeta tanto os investidores como os consu
midores. Não podemos alimentar o pessimismo. 
13.· Attali (Pi-esJdiôte do BaDCõ·deRi!c:OD-strução da EuroPa> 

Será impossível fazer as novas nações da Europa se desen
volverem sem uma mudança da ''arquitetura da economia 
mundial". Por exemplo, não há como privatízãi" naqueles paí
ses sem um comércio ativo com o exterior e sem-STlbsídios, 
que,hoje, o Gatt ainda não removeu nos países da Europa 
e USA. 

A Europa passou de 30 para 50 países: D.oVãs Irioedas, 
novas instituições. O risco de guerra civil aumentou. A CIS 
não deveria ser um mecanismo de divórcio- mas está sendo. 

Será difícil e demorado reorientar uma economia militar 
para uma economia civil. 

Propostas: (a) fazer uma reunião do Q-7 para decidir 
a pendéncia do Gatt, pois ela não será acertada pelos técnicoS 
(não tem poder); (b) pensar num mercado comum continental, 
com 50 países; (c) G-7 deveria incluir a Riíssia e pasSãr -para 
G-s-; {d) controlar 80.000 plantas nucleares através de um 
acordo de emergéncia. -
13. Karl Poebl (Ex-bundesbank; primeiro Mio. Fin. Ger
maoy) 

Europa e USA são muito similares hoje: os dois estão 
em recessão. 

O déficit públicO da Alemanha está aumentando de forma 
preocupante (6%): Ela já não é mais.a locomotiva da Europa. 
As taxas de juros estão em _8 e 9%,-é:Ilfeispecial as de longo 
prazo. A inflação ·está-voltando (4% ). Isso é muito alto para. 
a Alemanha (económica e politicamente). Recessão e estag
nação + inflação. 
14. Poehl: 1992? 1993? 

Os dados são desanimadores: USA e Japão em recessão. 
Europa idem. Europa do Leste tem de ser reconstruída polití
camente. 
15. Pául Volcker:. 1993-94 

ü_s excessos dos americanos está fazeiiido os USA e outras 
nações pagarem um preço muíto alto. Oxalá os americanos 
tirem uma boa lição dessa recessão. 

O médio prazo é animador para a economia mundial: 
. (a) enormes oportunidades a serem exploradas na América 
Latina e Europa do Leste; (b) o truque é manter a taxa de. 
jurOs baixa e gerar poupança para investir, especialmente, 
em produtos de necessidade para aquelas regiões. 

- Pr~cisãmos u~gen\e_mente economiz_ar mais e gastar me
nos. O consumismo,teJ01 de ser atacado. Os próximos 12 meses 
serão ruins, mas a médio prazo será bom. -
16. AttaJU (Banoo, 1~,e~Reconst. Europa) 

Não podemos esquecer que 1 bilhão de pessoas "vivem" 
com menos de US$1._00 por dia! Esse barril de pólvora não 
pode continuar. · · 
17~ Molleman (Min. Finanças da Alemanha) 

_Ã questão do Gatt tem de se resolver. Não é preciso 
aumentai" o G-7 para G-8. Mas será Preciso Uma -reu"nião 
de chefes de Estado. Os mercadós-têm- de-!:ü:- abrir. 
18. Aoge! (USA) ... 

Housing é o setOi- estratégico para se reativar a economia 
americana. Tudo está favorável: juros baixos; inflação baixa; 
preços de materiais- baixos; salários contidos; produtividade 
crescente. "Vai dar certo". 
19. Serrapuche (Min. Planej. México) 

O novo mercado çomum (Nafta) dará certo porque explo
rará as seguintes vantagens: (a) políticas estáveis nos USA, 
Canadá e México; (b) economias de escala; (c) tecnologia 
disponível e adequada; (d) economia de mercado. 
20. William Bradl~y (Senador USA, Democrata) 

O mundo tem pela frente Úma nova realidade: com as 
novas nações, com a liberalização na América Latina e o 
crescimento da China, cerca de 3 bilhões de pessoas serão 
gradualmente incorp-oradas na economia de mercado nos pró
ximos 1 a 5 anos. Iss_o é uma enorme oportunidade para ser 
desperdiçada. Precisamos ajudar aquelas nações a terem aces
so a esse mercado. É importante ajudá-las a melhorar a quali
dade de sua mão-de-obra para poderem vender produtos de 
maior valor agregado. 

Os USA deveriam dar mais atenção .ao Gatt e acabar 
com esse impasse. Isso não é tarefa pai-a técnicos. O Pãitido 
Democrata (USA) está dividido: 50% é protecio-nista;- 50% 
é liberalizante. · 
21. --PauT 'V õiCker 

Todo mercado regional, por definição, é discriminatóriO. 
Isso é sempre uma grande tentação quando a situação está 
difícil. Mas sou contra isso. Não podemos dividir o mundo 
em 4 blocos. Aliás, isso não combina com econoiíi.Í.a democra
tizada. O México, por exemplo, vai dar as costas para o resto 
da América Latina. Está certo? 
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22. Dívida eXterna 
Os economistas dizem- que o devedor dev~· pagar. Os 

governos dizem que não' Podem paga~.--ÇJ~FMI·e·ri~ra e"dha 
as condições de pagamento. O país- que··segue ísso·-à :risca, 
porém, tende a entrar ·em recessão -profunda que, por sua 
vez, desintegra as intituições e joga para a crise política. O 
caso da Iugoslávia é Q_-rilais i_lustratiyp. Q país se desintegrou 
para pagar a dí·lida. 

O Egito e a Polónia tiveram boa part_e_da d_í_yjda cancelada 
(:razões políticas) sob condiçã~o .. d..e_ !JID. plano de desenvolvi
mento que está dando certo. Esse _é_ o melhor caminho: Debt 
Reduction + Debt Re~estructuring. 

A dívida é hoje em dia um problema global. Não é apenas 
das nações devedoras. - -
23. Cavallo (Argentina) 

Concordo com ess._ ~$trªtégia. É pr~ciso reduzir. 
24. Kissinger · · 

Fala~se muito em integração e cooperação ·mundial. Isso 
é necessárioA Mas quando se olha para a realidade, o que 
se vê é um movimento- acelerado de naciortalismo e novas 
regulamentações. USA.é eXemplo disso:- · --- -

A Europa integrada nunca existiu e jamais existi~á. Não 
há valores com._uns. Uma çoisa é criar ·uJ!la nova institUição 
internacional (Mercado Comum), outra coisa é criar um~ or
dem -comum. Quem será responsável por o quê? Como cons
truir uma ordem única em um mundo que se democratiza? 
Qual seria o destino de uma república recém~liberada? Ficar 
como aprendiz de um grupo? Sair de UflJ grupo para entrar 
em outro? ComQiica_ a questão da soberania? 

As economias desenvolvidas deveriam se preparar para 
negociar intensamente. com as novas ~OO~omias dé _Il1-e_r~do. 
Essa interação comercial -livre - aj~Ç-~rá aos 2l!l~o~: P.~? 
esquecer da América Latina que, exce_to o Brasil, es:tá iQdo 
depressa na democracia e na liberalização da econom1a. 

25. O que será dos novos países da Ex-URSS? 
Sete presidentes apresentaram sua_yisão: Armênia (Ter 

Petrosian); Bielorussia (Shukevich); Abzarjão (Mutalibou); 
Kazakhistão (Nabuzabayev); Moldavia (Snegur); Ucrânia 
(Kravchuk); Ubzerbajan (Karimov) - coordenadoS_ pelo 
Henry Kissinger. _ 

Cada um procurou enfatizar aS vantagens de seu país 
e atrair capitais, management e tecnologia. Todos, porém, 
foram francos em apontar os imensos problemas do momento. 
Cada um com sua peculiaridade. 

A conclusão geral é que os países estão atónitos.-_ T~m 
de construir toda a sua economia e inúqtei:'as instituiçõeS que 
nunca tiveram nos últimos 50 anos: siste:ma bancáriCf sqfist~~ 
cado, sistema tributário, leis económicas que se ajustam -à 
economia de mercado, etc. ~-

0 mais Urgente é organizar as finanç·as d9 estado e manter 
a paz. O perigo nuclear é enorme. _A CIS seria usa~a para 
manter a paz. Mas não está claro até onde vai seu poder. 
Os países te'rã9 moeda própria? exército? relações exteripres? 
Podem se juntar ao CE? (A Ucrânia fá pediu). E ao Irã? 
Iraque? etc. . - _ _ ., -

__ Predomina a ausência da maquinaria económica e instit~
cion~l. Não há tradição de obediênc.ia a l~is n_açionais e inStitui
ções menores. 

O grande problema é superar a "Psicologia da Depen-
dência'' que penetrou na alma de todos. __ . 

26. Kissinger 
Nos últimos 3 anos, a ex-URSS passou por duas revolu

ções: 

(a) a que confrontou o centralismo. a nome"Q.clatura e o _estali
nismo; 
(b) a que fez ressurgir as velhas nacionalidades. 

· Por que demorou tanto'? 2 motivos: (a) a URSS poSsuía 
um exército gigantesco,·forte e Opressor; (b) a URSS alimeri~ 
tou da hostilidade os países de fora, exagerando intemaniente 
o seu caráter de inim.igo._Essas 2 fofças indtizii'am a integr~ação 
pOr 50 anos. - - -- -

Hoje, o império se desmontou mas deixou no mesmo 
território um grupo de noVas nações, desamparadas do ponto 

.de vista_ institU.dori.al, mas fortísSimas com as 20.000 bombas 
nucleares. - -

ElaS precisam 'ter sUcess-o na · stia difícil caininhadi;\ de 
(rrogredif em p<iz. O mundo também precisa disso. O. resto 
do mundo tem _um importante papel nisso tudo. Agora ele 
es~~ _sendo convidado a ajudar essa _evolução pacífica._ (Será 
que no futuro próximo ele não pOde ser- instado a isSo? -
implicação da frase do Kissinger). 

(Aoti-Comunista/Movemeot in USA - Joke) 
27. Roberto Kuttner (Busioess Week) -
_ Há muitas áreas em que o mercado não é auto-reguláVeL 
Sempre será necessário um certo montante Qe regulação_ O 
'próprio laissez-raire, provavelmente, foi também "planeja
do". 
28. Carl HahO (Présid: da VW~Mundlal) 

É claro: Não existe o capitalismo puro, mas devemos 
trabalhar em direção da máxima liberdade de mercado. O 
mundo moderno precisa de leis sobre meio ambiente. ~·.stan~ 
dards. Se houvesse standards internacionais para aUtomóveis, 
o mundo faria uMa enorme economia e R&D e várias ou-tras 
coisas: ganharia eficiência; reduziria custos e preços. 
·o • O Ôllmdo tem pela frerite dois perigos, _igUalmente petigo
So~: as novas ·re_í:iú6Iicas da ex..-URSS e a indisciplina monetária 
dOS t.JSA, AleÔlanba, Itália e outros do ocidente. 
29. Donald Keough (Pres. da Coca-Cola) 

"A sorte da minha empresa é que os japoneses ·ainda 
não conseguiram inventar a Coca-Cola ou qualquer substi

. tuto". 
O mundo precisa de leis comerciais - mas o mínimo. 

A melhor regulação é a que é feita diariamente pelo consu
midor. A Coca-Cola trabalha em 185 países, há mais de 50 
anos. Aprendeu que o consuntidor é implacáveL Não_ há buro
crata capaz_de substituí-lo. Ele dá o sinal certo na hor:a certa. 
30. Akio M01ita (Presld. da Sony) 

A Sony sempre saiu na frente. Durante um bom tempo, 
fic_ou __ sem concorrentes. Continua~os agindo assim. Um pro
duto que tem muitos concorrentes ·nos diz que está na hora 
de .sair desse mercado e inventar outro. 

Compramos a CBS-Records e uma empresa de cinema 
de Hollywood. Achamos que a ml,Ísica e o filme são áreas 
de muita criatividade. Vamos ser criativos' no limite: não tere
mos concorrentes. 

Mas o Japão está cheio de competição interna e externa. 
Temqs boa qu?lid_ad~ e bo!ls preços no mercado internacional. 
Eles são tão bons que os países começam a nos impor quotas. 
Isso é um castigo injusto. Estamos pagando o preço por traba
lharmos duro, usarmos poucas férias e aposentarmos muito 
tarde. 

Quando vejo toda essa perseguição, chego a pensar que 
o nosso preço está errado. O mundo quer que vendamos 
menos e diminuamos nossos ganhos de economia de escala, 
ou seja, o mundo nos diz que deseja preços mais altos e 
qualidade inferior. Dessa maneira seria mais fácil para ·o_s 
outros países competirem conosco. (Com ironia.) 
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Os USA nãO gOstam qU:e oS seus habitantes comprem 
carros japoneses e, por isso. vão ao Japão pedir para vender
mos menos. Não seria mélis lógico pára o Presidente Bush 
pedir aos americanos pará-Dão C.Oiiipiâ.Y2:hi o·'carrb japonês? 
É simples: é só p'arai de comprar. - -

o fato é ·que- Iiós"temos uma··-ou.tra estnitura de custo. 
O Mr. Hahn (VW), aqui presente; 'sabe que para ele instalar 
uma fábrica ou uma revendedora no Japão, obedecendo às 
leis trabalhistas da Alemanha e os salários de seus executivos, 
isso custa 2, 3 ou até 4 vezes mais do que para ·nós. Nós 
não-precisamos levantar barreiras de proteção, porqUe temos 
essa "proteção natural" que os ocidentais não conseguem der
rubar ou imítai.- Essa- é uma· diferença que Dão pode jamais 
ser acertada pelo Gatt ou por negociãÇ6es âe governos. 
31. Hahn (VW) 

É verdade. Os sindicatos e os custos sdci3iS ·estão conde
nando a Alemanha. O Socialismo morreu na ex-URSS e cõiJ.ti:.. 
riua vivo no mundo sindical da Alemanha! É uma-mentalidade 
antifr~e market. 
32. Morita (Sony) 

Há ainda um comentário em relação aos países em desen
volvimento. Eles insistem em qUerei- nossa:S fábricas lá na 
base de joint venture. Mas nós gostamos de entrar sós-, para 
trabalhar do jeito que trabalhamos no Japão. 
33. William Partner (energia) 

Há-2 cenáriOS' posSíveis. Para a energi-a .{ofiFaté ··o- ·ano 
2000. H~ 2 cenários desejáveis. --o- que é ·poSsíVel Pode-·nao
ser deseJado pelos produtores de petróleo; o desejado po4e 
não ser possível. 

(a) O mundo continua de-pendente da ÓPEC. A prOdu~ão 
terá de aumentar para atender à demanda convencional; os 
preços sofrerão pressão; po·derão subir; a energia nuclear não 
deslancha. Os USA continuariam a importá.r' rÍluÍtó da úPEC. 

b) As pressões dos ambientalistas e o perigo político 
(middler-east) induziriam fontes alternativas e a dependência 
da OPEC diminuiria. Hoj_e, 70% do petróleo é gasto com 
automóveis que poluem muitO. A Califórnia e outros estados 
estão atacando a poluição. Como 50% dos carros da Califórnia 
vêm do Japão, os japoneses estão avançando muito nas fontes 
alternativas. O mundo será maiS limpo e menos dependente 
no ano~2DOO. . ... -~ --~- ~ 

34. Boyden Gray (assistente do Bush) 
O .aquecimento do mundo é um problema sério. USA 

têm uma enorme responsabilidade nisso. As leis da C3.fífórõ.ia 
e outros ·estados é apenas o começo de um violento ataque 
que daremos ao co2. o Japão está pesquisando mais do que 
nós. Os U.S.A. e a Europa precisam buscar alternativas efi-
cientes. - -- -

O Brasil tem 2/3- de sua energia renovável.- "Ele está 
dando um show para o mundo". Está provido que se pode 
avan~ar. Eu mesmo tenho um carro a álcool em Washington. 
É ót1mo. Temos que nos livrar da gã.Solina em menos de 
10 anos. As leis de controle ambiental são importantes e devem 
ser seguidas. Se não forem, a outra alternativa é aumentar 
espetacularmente o preço do petróleo -o que-seria um deSas
tre indesejável. o melhor cenário é o (b). 
35. Roberto Hortoo (Pres. da British Petroleum) 

$18.00 é muito barato. Hoje deveria ser $$22-23. As novas 
repúblicas têm um bom potencial para aumentar a oferta de 
petróleo. Mas para tanto, precisam de um investimento de 
vários bilhões de dólares. Portanto, nada acontecerá lá nos 
próximos 8 anos. OPEC Continuará importante. a· ce-nário
mais provável é o (C!). 

Õ petróleo continuará imponante. Nosso esfo:i:ço de pes
quisa é para chegar numa liquefaçãci do C02 (?) de modo 
a continuar usandO gfisolina, mas._s~m:poluição. 
36. lsamu Mlyasaki (Dalwa Iustitute, Japan) 

Japão VS. USA- Europa 
Fala-se muito· em cooperação e interação. Mas a realidade 

mostra mais desordem do que ordem. Os interesses são nado· 
nais ou empresariais. É melhor ser realista e enfrentar essa 
realidade. 

Mas quando me perguntam qual é o remédio para dimi
nui{o nacionalismo e os interesses particUlare-s, s6 posso dizer 
que isso náo é ensinado pelos livros de _economia. Conio eco
nomista, "não sei o que dizer para um presidente dos USA 
que pega um avião e vai fazer um :negócio no Japão" (com 
ironia). O que é 'importante entender são aS diferenças da 
estrutura de custo entre nós e os americanos e atacar os fatores 
qUe Influencia~_ i~~o: leis trabalhistas, pesquisa, tecnologia, 
educação. Aí s1m, um Presidente tem muito o que fazer. Mas 
ir no fim da linha para acertar um negócio.~. francament~ 
não sei o que dizer. Como japonês, ac-hei a visita um su_cesso: 
elevei o reconhecer e dizer para o nosso povo que ·o Japão 
é eficiente demais, trabalha demais, é disciplinado demais, 
é _austero demais, etc. Tudo ___ o que ele disse que é demais 
é exatamente o que mais valorizamos! 05-ãm.ericanos acharam 
-a-viajem um fracasso porque ele não eonseguiu fechar o negó-
cio. Mas eu achei um sucesso... . - , 
37. Clyde Petrovitz (Economic Etrategy Institute) 

Japão, USA e Europa são economias construídas e que 
operam sobre condiÇões_diferentes. A recessão está levando 
~ Bush ao pânico. Por isso, ele foi ao Japão tentar fechar 
rieg6Cio e ter resultados antes da eleição. Isso mostrou a obso
lecência econômica c da insdústria automobilística de Detroit. 

Mas os americanos ainda pensam que o desequilíbrio 
entre Japão e USA decorre da "maldade" dos japoneses. 
Eles têm de entender que, por trás desse desequilíbrio estão 
enormes diferenças ·em salários, sindicatos, management, tec
nologia, educação e ética do trabalho. Quando os americanos 
entenderem isso, aí então o Japão terá dado a maior contri
buição aos USA. 

Os USA têm pressionado os japoneses a trabalharem 
menos e pagar melhores salários. Alguma mudança tem sido 
alcançada, mas de modo muito lento; Os americanos, ao con
trário, começam a trabalhar mais e pagar menos .salários. 
No longo prazo, haverá uma convergência, mas é bom não 
contar com uma "americanização" do Japão (nesse campo) 
para os próximos 100 anos... -_ _ __ 

38. David Yoffie (Global Competition) 
Há 10-15 arios atrás competir era cõnquistãr riovos:màca

dos. Hoje, competir- é "sUstentar um pOSiÇão de mercado 
conquistada a duras penas". 
· A_ sustentação· está cada vez niais difícil pois os compe-
tidores estão sempre atacando, copiando e roubando. 

A vida média dos produtos de consumo está caindo acele
radamente porque a cópia e o aperfeiçoamento são muito 
rápidos. No campo da eletrônica, uma novidade está durando 
apenas 3 semanas como novidade. A principal fonte de difusão 
temsido a mobilidade do trabalho. Os japoneses se defendem 
um pouco mais com a semi·estabilidade de emprego. 

No campo dos serviços, a velocidade de obsolecência 
da novidade também é grande. As companhias aéreas ameri
canas Cfiai:am o sistema de reserva de lugar aritecipado. As 
européias adotaram em 2 semanas. 
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39~ Meio-ambiente e segurança da empresa 
. As punições derivadas de problemas <;tmbientais podem 
ser tão grandes- e tão inesperadas- que a emptesa-pode 
entrar em profunda dificuldade económica de uma hora para 
outra. "Há 10 anos atrás; eu gastava 2% do meu tempo com 
as questões ambientais; hoje, gasto 80% e estou sempré preo-
cupado com o que pode acontecer. Os staridaris estão mu
dando muito e as demandas aumentam'' (Gnadoís, Pecheney, 
França). 

A questão ambiental está submetendo o mundo dos negó
cios a riSCoS imprevisíveis e incontroláveis. A empresa tem 
de manter muita terra de reserva para eventualidades. Isso 
significa "congelar capital". 

As empresas-de-Seguro ainda não·estãó preparadas para 
cobrir prejuízos nessa área. As poucas que existem, cobram 
uma exorbitância. A empresa tem um-a: enorme incerteza pela 
frente. 

Os setores de maior risco são: mineração, metalurgia, 
quírriico, papel e embalagens. Quando um país decide rejeítar, 
por exemplo, uma tampa de garrafa -como no caso recente 
da Água -Perrier .:.._ isSO equivillc a uma monUmental barreira 
tarifária prOteCiorilstà. POI' sua vez, significa prejúfzôS,-desemw 
prego e desabastecimento. -

A empresa moderna corre riScos fantástic'os e deSconhew 
cidos·. Não seria o-caso de se buscar uma c~rta solidariedade 
para essa questão? Se a sociedade não quer sujeira, tem que 
pagar por isso. Se ela não quer determinada indústria que 
é essencial para a vida humana, o que faier? Por que o indusw 
trial deve ficar sozinho e ser sacrificado num caso como _esse? 

"Um planeta absolutamente limpo, é um planeta sem 
atíviâade- é um planeta morto". (Gandois). 

Os regulamentos e leis são mecanismos puramente puniti
vos. O mundo precisa descobrir mecanismos coopératívos. 
E, nesse caso, uns devem ajudar os outros. Por exemplo, 
as peque.nas empresas podem não ter condições de limpar 
o que sujam. Quem paga-isso? Ou fecham? As pequenas 
estão correndo um risco ainda maior. 

"Os problemas ambientais podem matar empresa hoje 
em dia. Antes de matar as empresas, porém, eles costuro~ 
engordar os advogados". (Gandois). 

Nos próximOs 10 anos, cerca de 50% do capital de investi
mento será condicionado (e retardado) por questões ambienw 
tais. Isso vai desencorajar e desacelerar os in-vestimentos no 
mundo. Espaço para estocagem e tratamento de resíduos estão 
tornando os negócios muito caros. O -projeto que nãõ levar 
isso em conta pode comete~ um etro fatal. 

Não se pode esperar tudo da lei e dos regulamentos. 
Muita coisa vai ser feita na base de mecanisrrw_s de mercado. 
Quando uma indústria é, ao mesmo tempO, pOluente e=essenw 
cial para a vida humana, o seu produto vai custar muito caro 
se ela reduzir a poluição. - -

Os riscos têm de ser rateados por toda a sociedade. É 
necessário combinar os rriecanismos: leis, regulamentos, seguw 
ro, impostos, preços e sobrepreços. 

A revolução ecológica uu eco-industrial já está acoJ].tew 
cendo (Maurice Strong). As empresas gastam cada vez; mais 
em meiowambiente, mas precisam muito mais! Até o momento 
a indústria foi defensiva. Tem de ser proativa. Em algumas 
áreas tem de lutar por standarts internacionais. Em outros, 
são nacionais e locais. 

A revolução ecowindustrial é uma corrida em busca de 
"confiança p-ública". A e1npresa moderna que correr apenas 
atrás do lucro, desconsiderando o ambiente, perderá a conw 

fiança pública (Maurice Strong). Esta é umã- revolução da 
civilização. Os japoneses estão ria frente. Tem 'um plano de 
l()(l"ab.os para energia que inclui ambiente. 

Os países em desenvolvim~nto, para reduzir a agressão 
à natureza, precisam ter acesso à tecnologia modema. 

-Com a redução do consumO de produtos poluentes, havew 
rá urna redução de matériáswprirtJ.as vendidas pelos países em 
desenvolvimento. Isso é um problema gravíssimo, pois sua 
população continua crescendo depressa. 

40 •.. A Ilusão da mão invisível (Roberto Kuttner) 
COm o fim do COmunismo, está havendo um exagero 

de euforia a respeito do capitalismo e da mão invisível. Não_ 
existe essa economia totalmente auto-regulada. As polítícas 
monetária e fiscal são prova disso. Mas há várias _outr.:~s _que 
são necessárias. Ambien.te, saláriO riúnimo~ Segurowdesemprew 
go etc. _ _ _ _ ___ _ 

O que dizer, então, da "economia global"? Vai haVer 
um mercado únic_o? Um cont:r;ato .social único? . .. . .. . . . _ 

Como fazer as políticaS e os regulamentos para a tal çla 
economia global? _Supranacional Body? Como fica .a sobe
rania'? 

Há algumas - poucas!!! .;.___ áreas em que se pode pen-sar 
em coordenaç_ão internacional. Ex:.: World _lpjelec;::tual_P.::~-
perty Organiza!ion (WIPO); Bis; 

Seria bom fortalecer o GATI para fazer melhor o que 
ele deve fazer - mas sem ilusão de coordenar a economia 
mundial. _ 
41. O Quadro Energético-Petróleo (Sobroto, Sec. Geral 
OPEC) 

O preço atual ($18-19) está deprimido. Três fatores fize
ram diminuir a demanda em Jan. 92: (a) recessão nos USA, 
Japáõ, UK e Alemanha; (b) inverno fraco; (c) expectativa 
de ampliação da produção dos países da CIS. 

A OPEC porém, está considerando urna recuperação da~ 
quelas economias no perfodo de 1993-95 e um aumerito' da 
demanda de petróleo da ordem de 1,6% ao ano. (2 milhões 
de barris por dia.) 

Do lado da oferta, a OPEC espera a volta do Kuwait 
à produção nonnal a partir de dezembro/92. O Iraque vai 
depender de política e muitos bilhões de dólares, Os países 
do CIS estão no mesmo caso, ·com u~ agravante: eles. têm 
problemas seriíssimos de transporte de petróleo (oleodutos) 
o-que demanda, também, $ bilhões. 

Para além do ano 2000, a OPEC está considerando os 
seguintes fatOreS páril seu cenârio:-

aJ situação Política - CIS e Meio Leste 
b) população: crescente de 5 a 6 bilhões; 8 em 2020 __ 
c) desenvolvimento económico do$ novos _blocos ·-:-js~q 

vai de-mandar e vai dificultar o flu_xo livre 
d) fontes alternativas 
e) problemas ambientais: achar o petróleo não poluente 
f) cooperação dos parceiros 
Hoje, a concentração é enorme dos dois lados: OPEC 

responde por 3/4 das exportações_; USA, Japão e EEC respon
dem por 3/4 das importações. Oligopólios. 
42. A RúsSia (Lopukhim, Min. Energia, Rússia) 

O potencial é enorine, mas não há recursos internos. 
A Rússia quer, porém, tranformar o petróleo na sua principal 
fonte de riqueza e precisa de investimentos e tecnologias exter
_nas. Good husinessi! 



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 11 767 

43~ O Setor Privado Ocidental (John Gault) 
Para satisfazer as necessidadeS quantitativas e aperfeiçoa

mentos tecnológicos nos próximos 8 anos, serão necessáriOs 
investimentos de $180 bi por ano! Tem sido assim. O setor 
é agressivo. Tem pouco emprêstímo. A maioria é-- dinheiro 
próprio. 
44. A Nova Europa no Mercado Comum 

A Suécia estava resistimte,,rp.as já p~<)iu (e Vai entrar) 
no EEC. A ChecOSICiV3QUia, Hungria e Polônia começam a 
pressionar. A Ucrânia já pediu. ALituania e a Slov~ni~ ~stãO _ ·_ 
prestes a pedir. A Noruega e a_ Di11:am_a_rca ~~gu~rãó_~e· ~\!éCia.
O EE'C vai se anipliar -- queira ou não queira - e vai se 
tornar ainda mais- heterogéneo, conflifivO. Por outro lado, 
a entrada de todos esses países representa um mercado poten
cial de uma incrível enormidade, pelo menos, no longo prazo. 

Os países do Norte da Europa representam uma opôftu
nidade de prazo mais curto (Suécia, Noruega, Dinamarca). 
Os país-es que m3.is cresceram nos últimos 5 anos foram Itália, 
Espanha~ França e Suíça. OS que vêm em segundo lugar são 
os do Norte da Europa. - -

A economia desses países está se deserivolveltdo em dire
ção à era "pós-industrial". Os setores de maior futuro são 
com'unicaçdes e tdecomunicações; transporte e iD.fra-estru
tura; processamento de alimentos. Essas são as coiSas que 
a Rússia e novas repúblicas mais precisarão no futUro:- Elas 
terão-muito mais coiSã.S e pessoas para transportar- a inabili
dade vai aumentar brutalmente- e precisam de informatizar 
tudo e alimentar a sua imensa população. 

Os países do norte pretendem se transformar num centro 
internacional para a própria região e pata a "Ásia. Eles têm 
vantagens comparativas (tecnologia e geografia) para oferecer 
o melhor acesso a telecomunicações do mundo. É claro que, 
para tanto, vão depender de um mínimo de estabilidade polí-
tica dos países compradores. --- -
45. Presidente Havei (Checoslová'luia) 

O Ocidente está perplexo com o que ocorreu na URSS 
em tão pouco tempo. Os ocidentais estãvam acostumados 
a ver o mundo dividido em dois blocos adversários: Oeste 
e Leste. Agora isso-mudou. Os ocidentais estão des.orh;nt3dos. 
Muitos já sofrem de nostalgia. Para eles, eia mais fáCil enten
der o Leste como um bloco unido. 

O Ocidente está muito confuso. E começoU a -querer 
entender. Verifica que as alianças se diluem. Muitos interesses 
consolidados em décadas desapareceram. É o fim do mundo 
dividido. O que fazer? 

A primeira coisa que se nOta é que o Ocidente está procuw 
rando um novo mundo dividido. Ele se acostumou a essa 
idéia. Parece que precisa dessa dicotomia. Muitos preci~am 
saber quem são. seus adversários. 

TefniiiiOi..fo niundo das leis un~versais qUe er~in cultivadas 
pela URSS. Elas passavam pãra o povo a idéia de que o 
homem pode controlar tudo e que o progresso dependia de 
manter o adver~ário afastado. 

No Ocidente, também, acabou a lei universal que defenw 
dia que o homem pode controlar tudo pela ciência e tecnow 
logia. Mais do que isso, o Ocidente cultivou a idéia de que, 
com ciência e tecnologia, o progresso era automático. 

Esses dois mitos cairam por terra. Foram duas ideologias 
que morreram. Ca:iu a crença em generalizações universais. 

Este é um alerta a toda a humanidade. Ela precisa rever 
a sua arrogância. O corilúnismo não foi destruído pela força 
da ciência e tecnologia aplicadas à engenharia bélica. Ele 
foi destruído pela vida. Pela força da individualidade humana. 

Essa é uma lição para os arrogantes dos dois lados. Com 
toda sua força, nenhum deles conseguiu fazer o que a indivi
dualidade fez. Há outros desafios do mesmo calibre: explosão_ 
populacional, aids, ozonia~ terrorismo, pobreza, fome. Todos 
eles são enormes ameaças à humanidade e estão aí para dizer 
que o homem, com sua arrogância e .Orgulho não tem forças 
para resolver. Nenhum desses problemas será resolvido se 
nâo se abandonar a ·arrogância~ "O homem foi capaz de f3zer 
o gênio sair da garrafa, mas 11ã9_~~be cçmo colocáw lo de volta". 

Até aqtii ele ficOu buscando as receitas das ideologias. 
MaS as ideologias ruíram. Não há leis universais. O que se 
faz necess.ário hoje .em dia é: (a) abandonar a visão arrogante 
segundo a qual o mundo é um mero quebra-cabeças para 
ser resolvido; (b) liberar o senso da mais elementar justiça; 
é preciso ter coragem para ter compaixão; (c) aceitar o pluraw 
rismo e abandonar a idéia de que tudo se resOlve com dominaw 
ção; ( d) cultivar a tolerância e a Solidariedade baseada no 
respeito mútuo; (e) reabilitar a dignidade humana; (f) confiar 
mais n<} intuição_ humaria e no poder de· Subjetividade- olhar 
menos para os númúos e para ás resumos-executivos. 

O mais urgente, no momento, é evitar que a arrogância 
venha a destruir o próprio mundo. :é._pfeciso mudar o modo 
de -se comportar. Os políticos deveriam dar o exemplo. Os 
que acreditam na modéstia não têm nenhuma razão para se 
desesperar. Isso precisa ser cultivado. O segundo a dar exemw 
plo deveria ser o empresário. 

Mais importante do que a revolução tecnológica é a revo
lução culturaL Nós temos de passar para a juventude esta 
triste lição de 40 anos de dominação - da ideologia e da 
tecnologia. 
46. (Príncipe Charles da Inglaterra) 

O vencedor da guerra fria fio o espírito humano. -Nã6 
há vencedores ou perdedores entre os contendores. Os dois, 
agora, têm de converter tudo isso em sucesso. . 

O sucesso Cria novas expectativas e medoS. Ficou claro 
que os problemas não podem ser resolvidos da maneira que 
nós pensávamos - força. 

O que vai substituir o coniunismo? A economia liberal 
de livre m_ercado? Mas isso demorou muito tempo para amadu
recer no Ocidente- e ainda tem muitos defeitos. Além disso, 
a~ instituições demoram para surgir. A economia liberal tem 
muitas dificuldades na hora da recessá"o. 

O mais iinportarite hoje é descobrh um modo de se-·oons-- -
truir um tipo de economia em que o homem se relacione 
bem com o meio ambiente e com_ o seu semelhante. __ Uma 
economia que ressuscite o valor da familia, da religião e dos 
valores que dão ao homem o senso de '"pertencer". Todos 
nós necessitamos pertencer a alguma coisa. Este aju-ntamento 
sOcial é crucial e urgente. A urbanização avariou muito os 
valores básicos do senso de "pertencer". Ela tornou tudo 
anónimo e quebrou o gosto pelo desfrute do espírito humano. 

A nova economia precisa de soluções imaginativas que 
recuperem os grupos comunitários e devolvam o sentido de 
pertencer. Os empresários têm de líderar esta virada. O gover
no vem em seguida. O empresário é sempre mais inovador 
d~ que o Governo. Ele trabalha com pouca burocracia e com 
menoS interesses conflitantes. 

As empresas que levarem em conta o meio ambiente 
e os seres humanos sairão na frente. O lado social, cultural. 
ambiental serão os líderes. Fazer isso, não é fazer caridade; 
é fazer negócio- e bom negócio. É trabalhar para o desenvol
vimento sustentado. É preciso trazer os parceiros para perto. 
Criar parceiros. Há bons exemplos de respeito ao ambiente 
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e às pessoas_. No caso do ambiente, cito as mineraçÇi.;s brasi
leiras que estão reflore~tando o que destroem. A rçunião 
da EC0-92 é importantíssima. No caso do respeito_ humano, 
cito a lealdade japonesa.na,empresa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) - A Presi
dência comunica aos Srs. Senadores que o Cõitgresso Nacional 
realizará hoje, às 19h, no plenário da Câmara dos Deputados, 
sessão destinada à apreciação dos vetos presidenciais. 

Utiliza a Presidência essa-oportunidade; nO final de sessão 
de hoje, para lembrar aos líderes partidárJos que Iorirializem 
a indicação dos integranteS da Comissão Mista de OrçJ3.mentos 
e Planos. 

A Presidência esdã.rece que já se enContra na Ca>sa o 
Orçamento PIU.dàimãl, que terá que Ser ·ex_aminado- pe:la Co
missão Mista de __ Orçamento, que até o dia 15-e-stãr-:1: sob a 
direção lúcida e esclarecedora do nosso companheiro Ronaldo 
Aragão. 

Com o término do ínandato da c_omissão, teremos que 
eleger uma outra Comissão d_e OrçaiDÇnfoS e- Planos Pluria
nuais, que terá a incuínbência imediata -de apreciar o Orça
mento Plurianual. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar Os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária. de amanhã a _segu!ntc;: 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 124, DE 1991 .. 

Votação, em turno único, do Projeto _ _de _Decr~toLew,s:. 
lativo n' 124, de 1991 (n' 95189, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção n"' 15~, da OrganizaÇão 
Internacional do Trabalho - OIT, sobre .a segurança e saúde 
dos trabalhadores e o meio ambiente d~ ~trabalho, a96_tada 
em Genebra, em 1981,_ durante a 67• ·s.e~!!_-ãO da Ca:nferência 
Internacional do Trabalho, tendo - -~ . 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 552, de 1991, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
-2- . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de_Resolução n9 

29, de 1991) de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
estabelece dias e horários para realização de reuniões ordiná~· 
rias das Comissões Permanentes, tendo 

PARECERES, sob n~ 4 e 5, de i992, das Comissões 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável. 
- Diretora, favorável ao projeto, nos termos de Substi-

tutivo que oferece. 

-"3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 38, DE 1991 
Discussão, e_m turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 38, de 1991 (n' 5.394185, na Casa de origem), que introduz 
alterações na Lei n' 4.886; de 9 de dezembro de 1965, que 
regula as atividades dos representantes comerciais autónomos, 
tendo 

PARECERES, sob n~ 395 e 592, de 1991, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos, 19 pronunciamento: sobre as 

Emendas n"'' 1 e 2 apresentadas nos termos do art. 235, TI 
d, do Regimento Interno, favorável. 

(Dependendo __ d_a_ votaç~o dp Requ~riipentq _n9 42, de 
1992, _de audiéncia da Comissãq de Ççmstjt_uiç~o, J~stiç~ e 

· Cidadania). - · · · 

-'--4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 123, DE 1991 

Discussão, em tumo-~~i~O;_-do ProjetO- de Decreto Legis~ 
lativo n' 123, de 1991 (n'377/90, na ·câmara dos Deputados), 
que aprova' os- textos dos Pro.tocolos I e lJ 9.~ J$>77, a.dic;~ggais 
às Convenções de Genebra_de 1949, adotados em 10 de jtúihó~
.de 1977 pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação 
e oDesenvolvhn_ento Interilacional Humanitário aplicável aos 
Conflitos Armados, tendo_ -_ - '· · _· _, " _ __,__~__,_ --

PARECER FAVORÁVÉL, sob-n• 551, de 1991, da Co-
missão - -

- de Relações Exteriores e _Defesa Nacional. 

-5-. ,._- . 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 18, DE 1991 

DísCussãó, ~tn primeiro" turno, aa prOposta de emeD.dá 
à C6ristituíção h\'! 18, de 1991, de autoria do. Senador Alfredo 
Cani.pos e outros _Senhores Senadores, que fixa :o número 
de votos necessários à rejeiçãO do Vet9:.::_ (5~ sessSâó" Qe Qiscus
são.) 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 19. DE 1991 

DisCUssão, em primeiro ·tuino-, da Proposta de Emenda 
à Constituição n9 19, de 1991, de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg e outros Senhores Senadores, que suprime o item 
II e renumera o item III do art. 40 da Constituição (5~ SesSão 
de discussão). · 

-~7:.__· 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
. N' 20, DE 1991 

Discussão em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n"'20, de 1991, de autoria do Senador Coutinho 
Jorge e outros Senhores Senadores, que dá nova redação ao 
arj:. 16 da Constituição Federal (5• sessão de discussão). 

-8-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 21, DE 1991 

(Incluída em Ofdem do Dia, nos termos do art. 358 do 
Regimento Interno). _ _ __ 
:-~-- Suprima-se do art.. 155, item X, da ConstituiÇãO d~a Repú

blica Federativa do Brasil, a alínea b. (1"' Signatário: Senador 
Ronan Tito.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a 'sessão às 1.7horas e 48minutos.) 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

PORTARIA N• 4, DE 1992 

O Diretor-Geral do Senado Fêcteral, no uSo das atdbui
ções que lhe confere o art. 283 do Regulamento Adminis-
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trativo do Senado Federal, e tendo em vista o disposto no 
art. 574? § 1~", do mesmo Regulamento, resolvove desi~ar 
Tânia Mara Camargo Falbo Alves da Cruz, Analista Legisla
tivo, Doracy Carvalho Reis, Analista Legislativo, e Deraldo 
Ruas GuirilarãeS, Analista Legislativo, para, sob a presidência 
da primeira, integrarem Comissão de .Sindicância incumbida 
de apurar os fatos consta~te~ .~«?~. P.F.<?_ces~o~ ~:." 01~799/90-5, 
001378191-0, 004803/91-4 e 007873/91-3. . . ·. · 

Senado Federal, 6 de março de 1992. - Manoel Vilela 
de ~agalhães, Diretor-Geral. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de 15 a 29 de fevereiro 
de 1992 - al;'t~ U9, II, do RegimeÜ.to Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
Á CÂMARA DOS DEPUTADOS 

-Projeto de Lei do Senado n' 196, de 1991, de autoria 
do Senador Oziel Carneiro, que dispõe sobre obrigatoriedade 
do POder PúblicO dé preservar e restaurar os processos ·ecoló
gicoS'esseD.ciais e a navegação-nos rios sobre os quais sejam 
conStiuídas barragens~ - -
Sessãoo: 21-2-92 (competência terminativa) . 

-Projeto de Lei do Senado n• 211, de 1991, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre a garantia do 
salário-mínimo, e dá outras providências. 
Sessão: 21-2-92 (competência terminativa) 

-,-Projeto de Lei do Senado n• 219, de 1991, de autoria 
do Senador Dirceu Carneiro, que ilitera a Le-i n~> ·,s.à:16, de 
11 de maio de 1990; quéâispoe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras providências. 
Sessão: 21-2-92 (competência terminativa) . 

-Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1991, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que altera a redação do § 29 
do art. 5' da Lei n• 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria 
o Fundo Nacional de Meio Ambiente, e dá outras providên-
cias~ · 
Sessão: 21-2-92 (competência terminativa) 

-,Projeto de Lei do Senado n" 263, de 1991, de autoria 
do Senador Maurício Coi"rêa, que altera o art. 20 da Lei 
n• 8.036. de 11 de maio de 1990, dispondo sobre outras situa· 

ções em que seja pennitidÜ ao. tr'abalhador movimentar a 
sua cónta'viôculadà··n~'-Fundo _de Garantia do Tempos de-
Serviço - FGTS. .. · . • · ' . · 
Sessão: 21-2-92 (competência terniirll!tiva) · 

-Projeto de Lei do Senado n• 279,.de 1991, de autoria 
do Senador Fernando_ H~nrique Card9_so, que acrescenta pará
grafo ao art. 1' da I;ei n• 4.090, de 13 de julho de 1962 .. 
.Sessão: 21-2-92 (competência terminativa) 

_ -:--:- PrQjeto de Lei do Senado nQ 332, de 1991, de autoria 
do SenaQqr, .M,:árcio Lacerda, que dá nova redação ao art. 
192 da, Consolidação das Leis do Trabalho....,. CLT. 
Sessão: 21-2·92 (competência terminativa) -

-Substitutivo do Senado ao Projeto.de Lei da Câmara 
n• 89, de 1990 (n' 3.6~3/89, na Casa de origem), que dá a 
denominação de Pres,idente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
à Rodovia BR-364. , 
Sessão: 24-2-92 · 

....,-Projeto de Lei do Senado n• ;uo, de 1991, de autoria 
do Seitador Nelson Ca:p)eiro, que isenta de contribuição pa-ra 
a seguridade social a~eJltidade que atenda aos requisitos que 
menciona. · 

Sessão: 28·2-92 

REQUERIMENTOS APROVADOS 

-Requerimento nQ 990, de 1991, de_ autoria do Senador 
Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, a transcri
-ção,- nos Anais do Senado Federal, do editorial publicado 
no J ornai Correio Braziliense, edição de 13 de dezembro de 
1991, intitulado "Consórcio e fraude". 
Sessão: 19'2-92 

--:-ReqUerimento n~ 877, de 1991, de autoria do Senadm 
)os~ Fogaça, solicitando, nos termos do art. 172, inciSo I, 
do Regimento Interno', a inclusão em Ordem do Dia, do Pro
jeto de Lei do Senadon" 56 e 145, de 1991. 
Sessão: 19·2-92 (Extraordinária) 

MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA 
E ENVIADA AO ARQUIVO 

-PrOjeto de Lei-dô Senado~" 233, de 1991, de-autoria 
do senador Nelson Wedekin, que dispõe sobr~ a aposen
tadoria do trabalhador rural, e dá outras providências~ 
Sessão: 20-2-92 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 18• SESSÃO, EM 11 DE MARÇO DE 
1992 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Suspensão do 
pagamento de aposentadorias a trabalhadores rurais, deter~ 
minada pelo ex~Ministro Rogério Magri. 

SENADOR ALMIR GABRIEL- Próximo compa
recimento ao Senado do Ministro Adib Jatene, da Saúde. 
Documento entregue à Comissão de Finanças do Senado 

1.2.1- Mensagem do Presidente da República pelo Conselho Nacional de Medicina, _inti~ulado+ "Brasil 
-N' 157, de 1992 (n• 76/92, na ori~em), de agradeci-- -um paciente em estado grave". 

- mento de Comunieaçã'ó. · · · · · · "~" -- - S-ENADÓR JOÃO FRANÇA- Promulgação da 

1.2.2- Requerimento 
- N' 46, de 1992, de autoria do Senhor Amir Lando 

e outros Senadores, solicitando a constituição de uma Co
missão Parlamentar de Inquérito, destinad::t a investigar 
os a tos decorrentes da execução do Programa N aciona1 
de Desestatização, especialmente a legalidade dos rde.ridos 
atos e os critérios adotados na fixação dos valoreS dos 
bens objetos de alienação. , 

1.2.3- ComunicaÇãõ-da Presidêltcia _ _ __ 
-Término de prazo para interposição de reCUrso- no 

sentido de inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 
do Senado n"' 286, de 1991, que dispõe sobre o uso do 
cinto de segurança em veículos automotores, apreciado 
conclusivamente pela Comissão de ConstitUição, Justiça 
:e Cidadania. À Câmara dos Deputados. . ' 

1.2.4- Discursos do Expediente ____ _ 
SENADOR LOURlV AL BAPTISTA- o· câncer e 

o tabagismo em pauta nos programas de Medicina pre
ventiva. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES ~Credibili
dade do Governo -ameaçaâa pelos inú:riteros escândalos 
noticiados pela Imprensa nos últimos dois anos. Omissão 
do Governo Collor na questão dos aposentados .e pensio
nistas. 

Constituição Estadual de Roraima. 
SENADOR PEDRO SIMON- Aliciamento e escra

vídã.o de meninas e o tráfico de crianças nO Brasil. 
SENADOR ALFREDO CAMPOS :_:_Provas histó

ricas do nascimento, em São João Dd~R.ey, do Alferes 
Joaquim José da Silva Xavià, o Tiradentes, 3 propósito 
do bicentenário de sua morte. 

1.2.5 - Leitura de Projeto _ 
----_::.-Projeto- de Lei do Senado n9 ll, de 1992, de autoria 

do Senador Mareio Lacerda, que altera os arts. 1.603 e 
L719 doCódígoCívil. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
-Designação de membros para integrarem, na quali

dade de supl~ntes, a Cçnússão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul. 

-Proposta ao Plenário dos nomes dos Senadores 
Chagas Rodrigues, Odacir Soares e César Dias pára repre
sentarem o Senado na Conferência Internacional sobre a 
'Democratização~ no Cone-Sul, a re:ilizar-se no período 
de 12 ':! 17 do corrente mês, em Santiago do Chile, 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n9 124, de 1991 (n9 

95/89, na Câmarâ.dás Deputados), que aprova o texto) 
da Constituição nq 155, ~a Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, sobre a segurança de trabalho, a dotada 
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EXPEDIENTE 
CBIITIIO GRÁPICO DO SBNADO PEDJ!RAL 

PASSOS POlUO 
Diretor-Oeraldo Seudo Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Excwtivo 

DIÁRIO DO CONGIÚ!S!KÚIAÓOMAL 
1•,.....0 oob ,..poaubilldade da Meu. do Seudo Federal 

ASSINATIJRAS CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
DireiOr Admiailtrativo 
LUIZCARLOS DB BASTOS 
Diretor l•dllltrial 

ScDICIII'al ____________________________ __:_~-------- Cl$ 3.519,65 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
DireiOr Adjuto 

em Genebra, em 1981, durante a 67• Sessão da Confeiê.nda· 
Internacional do Trabalho. Aprovado. À Comissão DiretOra 
para redação final. 

Projeto de Res.oluç_ãp n~ 29,-_de_ l991, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece dias e horários 
para realização de reuniões ordinárias das CóinisSõps _PerM 
manentes. Aprovado o substitutivo ficando- prejudicado o 
projeto. À Comissão Diretora para redigir o vencido para 
o turno suplementar. 

Projeto de Lei da Câmara n• 38,de 1991 (n' 5.394/85, 
na Cása: de Origem), que introduz alterações na Lei n" 
4.886, de 9 de dezembro de 1965;-que regula as atividades 
dos representantes comerciais autónomos. Discussão af;)i_a
da para 9 de abril nos termos do Requerimento n9 48/92. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 12'3, de 199i (n• 
377/90, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos 
dos Protocolos I e II de 1977, a_dicionais às ConveiJÇões 
de Genebra de 1949, adotados em 10 de junho de 1977 
pela ConferênCia-Diplomática sob_re a _Reafirmação e_ o 
Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário· 
aplicável aos Connitos ArmadOs. Aprov3d0. À Comissão 
Diretora para redação final. 

Proposta de. Emenda à Constituição n• 18, de 1991, 
de autoria do Senador Alfredo Cam.pos e outros Senhores 
Senadores, que fixa o nUmero de votos necessário~ à _rejei
ção do veto. _Discussão encerrada em 1» turno (5~ sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n• 19, de 1991, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg e outros Se
nhores Senadores, que suprime o item ll e renümera o 
item III do art. 40 da ConstituiÇão. Discussão encerrada 
em 1• turno, (S• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição -n9 20, de 1991, 
de autoria do Senador Coutinho Jorge e outros Senhores 
Senadores, que dá nova redação ao art. 16 da Constituição 
Federal. Discussão encerrada em 1» turno, (5• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n9 21, de 1991, 
que suprime do art. 155, item X, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, a alínea b. Aprovado o prosse
guimento da tramitação da matézja. 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n<:> 123/91, constante da .Ordem do Dia da presente sessão. 

Tiragem 2200 <Xemplara. 

Aprovada, Dos termos do Requerimento n9 49/92. À pro-· 
mulgação. . . _ . . . . . 

- Redação final do Projeto .de Decreto .~e_gjsl'\tivo, 
n9 124/91, constante da Ordem do _Dia da presente s~s.são .. 
Aprovada, nos termos do Requenmento n9 50/92. A pro
mulgação. 

--Proposta ao Plenário dos nomes ,dos Senadores 
Chagas Rodrigues, OdaCir SoareS .e César Di~s. para repre
sentarem o Senado na Conferência Internacional sobre a 
Democratização no Cone-Sul, a realizar-se no período de . 
12a 17 do corrente mês, em Santiago do Chile. Aprovada, 
após parecer' da comissão competente. 

. , Í.;l.2; -:-· Coii:mnicaÇões · , . · · : · : ' -.. 
- D.oS 'se~adores Chagas Rodrigues e .César Dj<J:s Qe: 

ausência _do -País, no perfodo de 12 â. 17 do corrente mês. 

1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia. 
SENADOR AMAZONINO MENDES- Repúdio à 

campanha difamatória contia S. Ex~, movida peLo atual 
Prefeito de Manaus em órgãos da Imprensa. 

- SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA-Arrocho 
salarial no Banco do Brasil. 

SENADOR AMIR LANDO-Declarações falsas 
prestadas ao Senado pelo Ministro João Santana; da Infra
Estrutura, concernentes ao fechamento do garimpo de 
Bom Futuro, em Rondônia. 

1.3.4- Comunicação da Presidência 
-Inexistência de qtioruin. para o_prósSeguitnento da 

sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 -·ATOS DO PRESIDENTE 

N'' 71 a 73/92 

3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
-N' 5/92 

4-MESA DlRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 
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·:Ata da 18a Sessão, em 11 de março de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 
' ' ~ ' . ' 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro, 

Lucídio Portel/a, Beni Veras, Epitácío Cafeteira e Magno Bacelar 

À rderldã ComisSão deverá ser in_tegra~~ por 1~ { t~e-,-?e): · 
meiP:bros com prazo'de duração de 90 (noventa)dias

7 
• 

ÀS 14 HORAS E 30 M1NUTOS, ACHAM .SÉ PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

_ ~~ficação .. 
· , Áff~nso camarg~ ~-Alexandre Costa- Almir Gabriel Não se trata, aqui, de colocarem xeque a decisão consubs-

-Aluizio Bezerra- Amazonino MCndes- Amir Lando- Be- tanciada na Lei n9 8.031, de 12-4-90, que autoriza o Estad<1 
ni V eras - Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodri· relirar-se de segmentos da economia mais propícioS à iniciatíVa 
gues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dirceu privada e viabilizar reCurso_s pata prograiftas' que tn:elhOr lhe 
Carneiro - Divaldo Suruagy - Elcio Álvares - EsperidUio dizem 'respeito. · · 
Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Heririque _Cardoso - _ O que se pretende, com a medida proposta, é Umã avãlia
Francisco Rollemberg - G3ribaldi Alves - Gerson· Cf.tttiatã. ção do mencionado programa para que a sociedade brasileira 
- Guilherme Pali.neira - Henrique Almeida - Hugo Napo- obtenha a devida transparência em terinos 'dos atos praticados 
leão - HunDerto Lucena - Hydekel Freitas - Irapuan eos.. pelo Poder Executivo e do ingresso efetivo de recursos nôs 
ta JCmior- Joao Calmon- Joao França- Joao Rocha- Jo- cofres da União, 
nas Pinheiro....: Josaphat Marinho --José Eduardo- José Pau- Os veículos de comunicação têm divulgado com certa 
lo Bisol -José Richa -Julio campos- Júnia Marise - Ju- insistência matérias que levantam a possibilidade de que esteja 
tahy Magalhães- Lavoisier Maia - Levy Dias- Louremberg oc<;>rrendo dilapidação do património público. É, portanto, 
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Mag- deyer do Senado constituir uma Comissão para examinar esse 
no Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário. fato, . ,- . 
Covas - Marluce Pinto - Maurfcio Correa - Mauro Benevi- Sala das Sessões, 11 de março de 1992, .-Amir Lando 
des- Meira Filho -Moisés Abrao - Nelson Carneiro:.. Nel- ----.. Júnia Marise - Nelson Carneiro - Ronaldo Aragão -
soo Wedekio - Odacir Soares - OZiel Carneirô :.. Pedro Si~ . Márcio Lacerda ----:. Cid .Sabóia de Carvalho - Iram Saraiva 
mon- Rachid Saldanha Derzi- Raimuildo Lira· .:..·Ronaldo -EduardoSuplicy-CarlosPatrocínio-Epitácio-Cafeteira 
Aragao- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho ~· Lucídio Portella - Coutinho Jorge - Nelson Wedekin 
- Valmir Campelo -·Wilson Martins. -Humberto Lucena- Lavoisier Maia- José Paulo Biso! 

O SR. PRESIDENTE (Epítácio Cafeteira)- A lista de -AiexandreCosta-AimirGabriel-FranciscoRollemberg 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Ha- - César Dias - Áureo Mello - António Mariz - Wilson 
vendo número regimental, declaro· aberta a sessão. M~rtin~ ::...._Pedro Simon- João França --Jutahy Magalhã~~ 

Sob a proteção de ·Deus, iniciamos nossos-tr~~albos. - Qerson Camata- Nabor Júnior- Garibaldi Alves Filho 
O St. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. - Esperidião Amin - Magno Bacelar - Oziel Carneiro 

É - Lucídio Portella - Mário Covas - Mauro Benevides ~ lido o seguinte 
Darcy Ribeiro -Maurício ·Con-êa - Elcio Alvares. 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafetefra) -·O requeri-

mento lido contém subscritores em número suficiente para 
De agradecimento de Comunicação: constituir Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do 
N• 157, de 1992 (n' 76/92, na origem), de 9 do corrente, . art. 145 do Regimento Interno. Será publicado para que pro-. 

referente à aprovação das ma~rias constantes d~s Mensagens duza os devidos efeitos. 
CN n95 5, 6 e 7, de 1992. Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída, 

o SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ....:. o· Expe- a Presidência fará oportunamente as designações, de acordo 
diente lido vai à publicação. --- com as indicações que receber das lideranças. 

Sobre a mesa, requerimento que se:rá lido pelo Sr. 19 

Secretário. -- · 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 46, DE 1992 
Reque!emos, nos tennos do § 39 do art. 58 da ConstituiÇão· 

Federal, a Constituição de uma Comissão Parlament~r de I~
quérito, destinada a investigár ~a tos decorrentes da execução 
do Programa Nacional d~ DeSestatização~ especialmente .a 
legalidade dos referidos atos e os critérios adotados na fixação 
~s valores dos benS cl>je~os de alienação. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cateteira) - Na sessão 
ordinária de ontem~ esgotou-se o prazo previsto no art. ·91, 
§ 49, do Regimento Interno, sem que tenha sido interpostO 
reCurso·, no sentido de inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado n• 286, de 1991, de autoria do Senador 
Meira Filho, que dispõe sobre o uso do cinto de_ segurança 
em veículos automotores. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)-Há oradores 
inscritos. -- ~ 

Coneedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso .. ) ___.:sr. Presidente, S~ e Srs. Seriadores, 
com grande satisfação, faço hoje um registro a respeito de 
um fato, de um acontecimento, relativo- a-lima temática que 
venho abordando há mais de 10 anos, nesta Casa, e que tem 
merecido a crescente_ preocupação de pessoas esclarecidas em 
nossa sociedade. 

Sabemos da crise geral que tem atingido o sistema -dé 
saúde do País, a falta de recursos paTa atender às crescente.s 
necessidades da população. o sucateá.mento da rede hospi
talar, a carênda de re·cu.rsos humanos e os altíssimOs Preços 
'da medicina privada. , 

Surtos eventuais de perigosas endemias e a persistência: 
de outras, que já poderiam estar com maior grau de contenção, 
ainda alarmam as autoridades sanitárias' e fazem um grande 
número de vítimas na população, piincipà.lmente no- âmbito 
da mortalidade infantil, reduzindo, assim, tambéni., a eXpec-
tativa de vida média do povo brasileiro. · -

O Brasil, como outros países. em desenvolvimento, se 
vê nos dias atuais envolvido com um grande dilema, um imenso 
desafio, devido à escassez de meios em face das crescentes 
necessidades de atendimento à saúde: os programas preven
tivos e os programas de medicina ctirãtiva. 

O que aCOritece, na realidade, é qU:e o volume do atendi
mento necessário em medicina é tão grande, pelo crescimento 
das endemias, das doenças e do número dos doentes, que 
a maior parte do eSfórçO, da criatividade e dos recursos dispo
níveis para o setor Sa:úde se esvai, se PUlveriZa, no atehdiinénto 
da medicina cutativa-.--

Logicamente, é muito menos qrieroso, nQ_plano indivi
dual e no plano social, evitar o câncei do que realizar sua 
cura, extirpá-lo. 

O mundo cien_tífico ligado à saúde, hoje, tem nítida_co,ns
ciência de que, se medidas urgentes e efetivas não fõrem 
tomadas, teremos, na comunidade internacional, nos próxi
mos oito anos, mais de dois milhões de .caso.s de cân.cer de 
pulmão anualmente. Em 2.025, 3.50Q_QOO de óbitos por ano 
e no caso das mulheres os estudos indjcam uma_ projeção 
de cinco milhões de óbitos, sendo 80% no Terceiro Mundo. 

estas estatístiCas são de Organização Mundial de Saúde 
e constantes de uma publicação sucinta,- mas densa, de infor
mações seguras, de autoria do Professor José Rosemberg, 
que, recentemente, compulsou centenas de e_studos e r~l~JQ--_ 
rios científicos- sObre as diversas formas de câncer e o tflba-
gismo. - . -" 

Mais de 80 países já se convenceram dos males terríveis 
que o fumo causa à saúde pública e, indiretamente, aos cofres 
públicos, apesar do imposto que arrecada, E estes países já 
tomaram medidas concretas para conter a propagação deste 
mal que, lentamente, adoece e mata. 

Temos no Brasil de 30 a 33 milhões de fumantes, que 
causam mais de 100 mil mortes anuais. 

E o pior é que, enquanto o número de fum,antes diminui 
relativamente, o consumo a partir de 1970 aumentou 124%, 
quando a população s6 cresceu 62%. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o_r~gistro que gosta
ria de fazer hoje, sobre o qual me referi no início de meu 
pronunciamento, é a respeito de um artigo de autoria de João 
Batista Magalhães, correspondente da Folha de S. _Paulo em 

Paris, intitulado: ''Parlamcento Europeu aprova projeto que 
proíbe publicfdade de cigarros"-. -

' Esta é mais--uma, memorável vitória que a luta contra 
o·tabagismo alcança no plano mundial e que, indiscutivel
mente, fortalece em·argumentos e convicções a nossa Campa
nha Nacional Contra o-Tabagismo. 

O fato é que o P_arlamento Europeu aprovou em Estras
burgo projeto que proíbe~ qualquer propaganda de tabaco e 
cigarros nos 12 países-membros da Comunidade Européia. 

· A matéria ainda não tem força de lei, mas deve ser apreciada 
pelo Conselho de Ministros, que se reunirá em meados de 
maio próximo. 

A medida proíbe propaganda em jornais, revistas,, out
doors,cinemas etc., mas desde 1989 já era proibida na TV 
e no rádio. 

Só serão permitidos anúncios no interior das lojas de 
venda dos produtos, desde que não possam ser vistos do exte
rior. 

Durante a votação, rui9osa e: tumu~tuada, da qual partici
param cerca de 300 parlamentares, os mçmifestalites, partidá
rios da propaganda livre, foram retirados do recinto por exi
gência dos deputados. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, na próxima reu
nião, o projeto entrará em vigor a partir de 1" de janeiro 
de 1993. 

---O autor do projeto é o Deputado Francês Jacques Ver
nlér, que ·viSõu também vetar as "atividades que tenham como _ 
efelto díietO ou indireto a promoção de um produto ou marca 
de tabaco", por exemplo, eventos como o que ocorreu-recente
mente no Brasil destinado à juventude e intitulado Hollywood 
Rock. 

Esta medida, se aprovada pelo Conselho de Ministros, 
poderá reformular o patrocínio de algumas equipes de Fór
mula 1, atualmente por conta da Madboro. e C)me!. 

Na França, segundo o __ artigo_citadq,_-as carilpanhias de_ 
cigarros gastam cerca de 60 milhões d~ çl_ó_l~_res por a!!O com 
propagandas veiculadas em revistas, jor1_1:aís e cinemas. Na _ 
Inglaterra esta cifra chega a 80 milhões .de dólares, mas, apesar 
desse valor expressivo, 1. 700 revistas, qUe correspondem a 
20% -dos título&, terão que ser fechadas devido à expressiva 
retirada dos anúncios pagos-pelo setor fumageiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse acoD.tecimento com
prova que as autoridades e as~ ltderanças da sociedade estão 
cada vez mais convencidas de que são inadiáveis, urgentes 
e drásticas as medidas que deverão ser tomadas para salvar 
o povo do território flagçlo do_ fumo, _q~e,Ienta, silenciosa 
e traiçoeiramente, vinha, há séculos, dizimando a população 
dos diversos países do mundo. 

Comunico com satisfação, uma importante iniciativa- da 
Secretaria de Saúde do Estado de. Sergipe, cujo Secretário 
é o Dr. José Hamilton Maciel, que_ concluiu na manhã do 
dia 2l_de fevereiro uma etapa decisiva do Programa Estadual 
de Combate ao Fumo, quando fez a entrega oficial da "C.ar
tilha Cortina de Fumaça", ao Secretário da Educação, Dr. 
João Barreto, visando sua distribuição às escolas da rede públi
ca, que têm por objetivo alertar, em linguagem bastante didá
tica e instrutiva, as-crianças na faixa etária de 7 a 14 anos 
sobre o tabagismo e os males que causa à saúde, pois é justa
mente na infância e na juventude que os fumantes, inadverti
damente, por falta de uma consciência_ mªis nftída sobre esses
malefícios e por mo-dismo, se iníciam nesse abominável e per
nicioso vício. 
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Medidas com-o-ess-a,- Sr._ Presidente, já déveriam ter sido 
tomadas pelo Ministério da-EdUcação, pelo Ministério da Saú
de e pelas Secretarias de Educação a nível nacional, atingindo 
não somente as escolas públicas, mas-também a rede privada. 

Combater o tabagismo e lutar, patriotic3mente, pêla saú
de da sociedade e pelo bem do País: É uma atitude fraterna 
e cristã de lutar pela vida dos seus~sel!lelhap.t~~- · 

Ficar indifererite a esse.· próblema é uma imperdoável 
omissão para com os jovens e a Nação. , _ ._ . 

A propósito desse tema, sobre o qual tenho falado reite
radas vezes desta tribuna, ocorreu-me,- hoje pela manhã, o 
conhecimento de um fato piiores'?o_, mas recheado da velha 
e espirituosa sabedoria nordeStina. · -

Ontem, o Senado prestou, em sessão especial, justa ho~ 
menagem ao Senador Plínio Pompeu, pelo transcurso do seu 
centenário em vida. 

Disseram-me que, logo após completar 100 anos, foi o 
Senador Plínio Pompeu ao Departamento de Trânsito do Cea
rá para fazer ·a renOvação de sua carteira de mot_orista. O 
funcionáriO que o atendeu, seu admirador, informou~lhe com 
toda a reverência que ele teria que voltar dentro de cinco 
anos para novamente atualizar sua habilitação, pois agora 
essa revalidação seria feita de cinco em cinco anos, O ilustre 
Senador disse que voltaria a cada cinco ·anos para cumprir 
a exigência legal e renovar sua habilitação de motorista. 

então, o servidor lhe disse: -
"-Mas, Senador, eu faço questão, com muito prazer, 

de atendê~ lo, aqui, das próximas vezes que o senho_r voltai". 
Despedindo-se, o ilustre Senador lhe respo~deu: . 
"-Eu, certamente, e se Deus quiSer, poderei voltar aqui 

dentro de cinco anos-. Mas, você, Com eSte cigarro no bico, 
eu não sei. Você náo poderá garantir que estará por aqui 
da pr6x"ima -vez. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aParte? 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA -~Concedo o aparte ao . 

nobre Senador Jutahy Magalhães, com muit.o prazer: 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. EX' continua na luta contra 
o tabagismo. Espero que V. Ex~ consiga acJ.u~la vitóriã que 
todos nós que deiXamos de fumar ou que nunca fumamos 
desejamos, o mais rápido possível, que é proibir que se fume 
aqui neste plenáriO e-rio plenário· do -Congresso, "pcir qUe nós 
estamos sendo intoxicados por aqueles que fumam e a nossa 
saúde também corre perigo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Agradeço a V. Ex• 
o aparte, eminente Senador Jutahy Magalhães. V. Ex• tem 
razão. 

O eminente Senador Chagas Rodrigues, no ano passado, 
quando fiz um discurso referente a esse assunto, lendo uma 
carta que recebi de Rondônia- por falar nisso, eu até estou 
com várias cartas, não só de Rondônia mas de vários estados, 
que me felicitam pelã minha campanha, e um dia eu as lerei 
aqui no plenáiiO -,-deu-me a sugestão de fazermos aqui 
um projeto de resolução, para que não se fumasse neste recin
to. Eu disse, naquela oportunidade, que há anos apresentei 
um projeto de resolução, assinado por 54 Senad~re~ - na 
época, éramos 65 --:-:-_e, emirieflte seOadOr Chagas Rodrigues, 
não sei por onde anda! 

c Agora, eminente Senador Jutahy Magalhães, V. Ex~ me 
dá ânimo! Sou um homem, como V. Ex~ sabe, que não fuma, 
não bebe e não tem raiva: Muitas vezes fico desalentado com 
a situação que vejo. Mas continuo! Agora, com -esse apoio 

valioso que V. Ex~ acaba de me dar nesta tarde, V. Ex• pode 
ter certeza, eminente Senador Jutahy Magalhães. de que vou 
procurar fazer esse projeto e trazê-lo a V. Ex~ para que seja 
o_ ~egum~ç a assiná~h?._ , 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço, com muito pra' 
zer, o eminente Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Lourival Bap
tista, mais uma vez quero cumprhnéntá-lo por essa campanha 
meritória em defesa 9a saúde do povo b~asileiro. Pode_ V. 
Ex~ ficar certo de que có-q.tinuo d~fendenq.o o mesmo ponto 
de vista. Apoiarei a'qui àS prOpOsições e_as iniciativas de .V. 
Ex• nesse sentido. E, se. o nobre Senador Jutahy Magalhães 
me permite, o meu voto seria, inclusive, pa~a que se proihisse 
o fumo não só no plenário do Senado Federal, como também 
nas comissões técnicas. V. Ex~ tem nossas congratulações e, 
des_de já, o meu voto na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e em plenário contra o tabagismo. Quem quiser 
f':'-mà.r, que fume, nias respeitando o direito e a saúde dos 
outros. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA ..:.:·Muito grato, eminente 
Senador Chagas Rodrigues, por esse valioso aparte, que, mais 
uma vez, V. Ex~ nos dá e que nos encoraja a continuar com 
essa campa-oh"!. 

V. Ex~ disse muito bem. Quem quiser fumar, que fume! 
Iremos redigir o projeto de resoluç~o. C~eio que é uma 

necessidade. O fumante deveria respeitar_ o não-fumante. N;to 
quero -dizer certas coisas para não ofender, mas creio que 
o fumante deveria se restringir a suas_ horas - como é um 
viciado - de Jazer. Que fume, mas não incomode e não 
traga doenças para os outros. Somos fumantes-passivos. 

Na Câmara dos Deputados - como sabe V. Ex~ há um 
dispositivo no Reginierito Interno que proíbe o fumo no plená
rio daquela Casa. Nós chegamos lá e verificamos muitas pes
SoaS fumando, ninguém respeita. Certa feita, quando éramos 
Constituinte, o Serta:dor Mauro Benevides, que presidia uma 
das sessões, fez um apelo, porque a Deputada Irma Passoni 
pediu para que se eVitasse fumar no plenário, porque estava 
incomodando muito. V. Ex•, como eu fomos Constituintes, 
viril.os mUitas vezes _muitos olhos inchados etc., etc., etc. A 
Deput3da Irma PasSoD.i fez um apelo ao Presidente do Con
gresso pedindo que se evitasse o fumo,_ que não fumassem 
mais no recinto do plenário. Daqui a pouco eu saio e vejo 
duas respeitáveis jornalistas fÜmando. Eu me dirigi a elas 
e disse: -Senhoritas, não ouviram o que o Presidente disse 
que é proibido fumar aqui no plenário? Elas disseram: -
Não, isso é só para Deputados e Senadores. 

Nobre Senador o seu apelo é valiosíssimo. Vou fazer 
esse projeto de resolução e V. Ex~ será a terceira assinatura. 

O Sr. Magno Ba~elar--: Concede-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. LOURIVA.L BAPTISTA- Com prazer, Senador 
Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Senador Lourival Baptista, sou 
um dos que mais fumam aqui nesta Casa, mas·, ent atenção 
à p·ersistência, ã honradez com que V. Er defende a causa, 
eu me comprometo, a partir de agora, a não fumar no plenário, 
e sobretudo, a subscrever o projeto que V. Ex~-deverá apre
sentar à Casa. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato, nobre 
senador Magno Bacelar, pelo seu aparte. Hoje vou dormir 

I 
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como um anjo. Vou cqlocar a cabeça no travesseiro e creio 
que, como de hábito, só acordarei amanhã às 5h30min da 
manhã. Estou dizendo isso c_om sinceridade, porque esses 
três apoios que acabei de receber me encorajam, me encora
jam mesmo, e me dão satisfação. 

O Sr. Amazonino Mendes- Permiti!-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA -Com prazer, eminente 
Senador Amazonino Mendes. 

O Sr. Amazonino Mendes- Este aparte é tão-somente 
para congratular-me com V. Ex\ que não é fumante. Natural
mente, a sua preocupação é com a saúde de todos. Algo 
que já se tornou proverbial neste recinto, nesta Casa, exata
mente essa posição sistemática que V. Ex• tem contra o fumo, 
de tal sorte que inibe até os fumantes a_ fazê-lo em sua presen
ça. Essa intert_ção de pretender restringir o uso do fumo aqui 
no recinto só pode merecer aplauso de quem fuma, porque 
V. Ex~ acaba de dar uma enorme contribuição, com essa inten
ção, para a libertação dos fumante-s. dnde me incluo. De 
tal sorte que presto _este depoimento, acredito eu, valioso, 
por ser fumante, a exemplo do nosso querido Magno Bacelar, 
até para aumentai;' esses entusiasJ;IIO, es_se_esforço excepcional 
que V. Ex~ vem travanc;1o em pról da saúde de todos nós. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato, ilustre 
Senador Amazonino Mendes. Eminente Senador. sou médico, 
prof~são que exerci por onze anos. Na minha época de médi
co, ofnédico era tudo, fazia tudo. Nunca, eminente S.enador, 
liguei para esse negóCio de fumo, quem fumava, qúem não 
fumava. 

Vou contar a V. Ex\ eminente Senador, porque entrei 
nessa campanha. 

Há cerca de 11 anos, voltava de Salvador para esta Capi
tal, quando no avião entrou um colega meu de infância, de 
colégio interno. Nós nos abraçamos, nos felicitamos, alegria, 
satisfação em nos rever desde a época :cte colégio, virite e 
tantos anos que não nos víamos antes. Af, lá para as tantas 
eles me disse que um colega nosso, do Colégio Antônio Vieira, 
da Bahía, estava mo"rrendo. Era um colega que seguiu Direito 
e eu Medicina. Aí, tomei o endereço. Havia 33 anos ·que 
não o via. 

Na semana seguinte, fui ao Rio de Janeiro. Ele residia 
na Avenida Atlântica. Anunciei a minha presença, não disse 
que era Senador, disse que era um antigo colega do Colégio 
Antônio Vieira, n3 Bahia. Seus filhos rne mandaram subir, 
e foi aí que conheci seus filhos e sua senhora. Entrei para 
o quarto, ele estava numa cama recostado, ansiando de enfise~ 
ma pulmonar. 

Aí o filho virou-se e disse-lhe: "Meu pai, o senhor sabe 
quem é este senhor?" Num agonizante esforço, sem falar, 
não me reconheceu. Aí oJilho disse-lhe: é Lourival Baptista 
que foi seu colega no Colégio Antônio Vieira, na Bahia. Ele 
aí começou a chorar, com a voz totalmente embargada pela 
doença que o impedia de falar, e pediu o bloco e caneta. 
Trouxeram~lhe o bloco- e a caneta. Ele ~screveu: "Lourival, 
quero veneno ou revólver". ___ "' _ 

Há três anos, em Nova Iorque, numa viagerri que me 
foi arranjada pelo Senador Jutahy Magalhães, porque não 
gosto de viajar, mas ele insistiu e eu fui, eu estava num daque~ 
les restaurantes de Nova Iorque que ele me indicou, aquele 
de porta de vidro, quando_ passa um homem, político, conheci~ 
díssimo de todos nós e que exerceu altos cargos da República 
no Governo. Ele me viu e entrou: "Senador, está perdido?" 

Eu disse: "Não, tenho que ii ao Banco- do Brasil, vim 
cedo para ser atendido logo e fiquei almoçando aqui neste 
restaurante". 

- Esse homem pegava um cigarro e acendia. Corii_ Úm ·açen~ 
dia o outro: Eu aí falei: "O Senhor deQ:.e disso, largue ísso". 
E insisti inuito. ·· - ~-

Ele perguntou: "Senador, porque é que o senhor inSrste 
nessa campanha?" 

Eu aí expliquei o caso. desse colega meu de infância. 
Quando acabei de explicar, eu disse: "O senhor não sabe 
a quantidade de gente da classe A que se_ suicida por causa 
de tabagismo e as famílias abafam". 

Ele disse: "Meu pai". 
Eu disse: Como, Ministro? _ 
Ele disse. "Meu pai fumava 3, 4 maços de cigarros por 

dia. Um dia, chamou os três filhos e disse: "Meus filhos, 
eu vóil me matar porque já estoti reSpirando com dificuldade''. 
Ai meu irmão disse: "Velho, tire isso da_cabeça". Três dias 
depois meu pai suicidava-se com um tiro no coração". 

_ EU Virei e disse:_ "Mas o senhor homem culto, moço rico, 
inteligente, continua fumarido?'' 

Ele disse: _"Já larguei três vezes, já larguei três_ vezes, 
mas -será o que Deus quiser''. 

Quer dizer, estou nessa campanha por isso. Acho que 
o fumo é um mal pernicioso e c:ausã, meu ·caro Senador, 
um mal terrível. Vou mandar para o seu gabinete, não quero 
aqui, de público, dizer qual é o mal, mas é o mal que faz 
a_ pessoa perder a visão cedo, quando menos espera lá se 
vai_ a visão, aí tem que usar dois óculos._ 

Nobre Senador, seu aparte.me confortou e sei que terei 
o seu voto. Quero lhe ver sem fumar, mais moço, mais revigo
rado e mais forte. 

O Sr. Ronaldo Aragão- V. Ex~ me permite um aparte'?· 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA -Ouço V. Ex• com muito 
prazer, eminente Senador Ronaldo Aragão. 

O Sr. Ronaldo Aragão -Senador Lourival Baptista, que
ro incorporar-me a essa luta de V. Ex~ contra o tabagismo. 
Fui fumante também e como roédiGP _s~bia do prejuízo que 
trazia e traz à saúde o fumo. Há 10 anos larguei esse vício. 
Vejo hoje aqui incorporando a essa luta de V. Ex~ fumantes 
como o Senador Amazonino Mendes e o Senador Magno 
Bacelar. É preciso que esta campanha se irradie por iodos 
os quadrantes, tanto deste Congresso como do Brasil, porque 
nós temos experiência, como médicos, do mal que traz o 
cigarro para aqueles que fumam, embora, dentro da própria 
classe médica conhecemos aqueles que querem enganar a si 
mesmo, são conhecedores do que traz o fumo e continuam 
ínsistindo e até aumentando, dando mal exemplo para aqueles 
que o procuram quando têm problemas pulmonares. Sen'ador 
Lourival Baptista, em primeiro lugar, quero parabenizar V. 
Ex~ por essa campanha de tantos anos e associar-me de ser 
o seu colaborador para difundir essa sua campanha em todos 
os recantos deste País. 

o· SR- LOURIVAL BAPTISTA -Muito grato, eminente 
se-nador Ronaldo Aragão, meu colega de profissão, médicO 
como eu, e que sabe os males do tabagismo. 

EI!J.inente Senador Ronaldo Aragão, depois dos apartes 
que recebi como os dos Seitadores Jutahy Magalhães, Chagas 
Rodrígues, Ainazonino Mendes e V. Ex~. agora, ouviremos 
outro aparte que para mim será muito simpático. Já estou 
achando esta campanha vitoriosa. Vamos procurar redigir esse 
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projeto de res-olução, trazê-lo para cá e, tenho certeza, que 
teremos o quorum necessário para que ele seja aprovado. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ lirri apãfte, 
nobre senador Lourival B-aptiSta?. . ,.. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Ouço o aparte do 
nobre Senador Jonas Pinhei;ro. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Lourival Baptista, 
V. Ex~ jã recebeu a manifestação de solidariedaâe de fumantes 
contumazes e também de ex-fumantes. Quero somar também 
a minha solidariedade à daqueles que já o fizeram na condição 
de ex-fumante, de quem tem a experiência de ter deixado 
de fumar há 21 anos, depois de haver, inclusive, desenvolvido 
uma metodologia própria à qual posso transmiti-l3: àqueles 
que_sendo fumantes desejam se livrar desse hábito tão preju
diciaJ à saúde de cada um. Nobre Senador, essa cruzada que 
V. Ex~ vem desenvolvendo no Senado Federal só comparável 
àquela desenvolvida na Câmara dos_ Deputados pelo nobre 
Deputado Elias Murad, tem que receber os aplausos e o apoio 
de todos. Tenho certeza de que o projeto de resolução que 
V. Ex~ vai apresentar receberá, além da minha~ a assinatura, 
de quantos aqui se manifestaram favoravelmente e ã. dos ou
tros que aqui não estando no momento certamente se solidari
zarão e apoiarão essa nobre iniciativa de V. ~x~. __ O __ fu_rilo 
é grave, particularmente para os homens que se preocupam 
com a perda da "visão"... ---

0 SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com a visão. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Todo homem se procupa com 
a perda da "visão" precocemente. E creio que essa preocu~ 
pação deve se confirmar como uma preocupação -real que 
resulte numa tomada de decisão no sentido de proteger-se 
contra esse maL Solidarizo-me com V. Ex~, conte com o meu 
apoio. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ilustre Senador Jonas 
Pinheiro, V. Ex• disse algo que eu estranhei: há 21 anos deixou 
de fumar? - -

Pensei que V. Ex~ fosse um homem da- caSa dos trinia 
anos, porque tem fisionomia de jovem. _ _ _ __ 

O fumante envelhece depressa; nas mulheres, as rugas 
chegam mais rápido do que imediatamente. Elas sáo obrigadas 
a fazer duas ou trés plásticas e os homens sofrem aquela 
perda terrível da "visão". 

Hoje, saio deste plenário satisfeito, alegre e feliz, porque 
o nosso projeto de resolução, proibindo fumar neste plenário, 
que já tem o apoio valioso do Senador Jutahy Magalhães, 
do Senador Chagas Rodrigues, do Senador Amazonino Men
des, do Senador Ronaldo Aragão, e, agora •. () dest~ jov_em 
que pensei que tivesse apenas trinta anos, mas qtie Dão: fuma 
há 21 anos, tenho certeza que será vítorloso e aboliremos 
deste plenário o fumo, não só no que- diz_ respeito aos Senado
res, mas também aos jornalistas, aos visitantes, que irão fumar 
fora, em outro lugar, para não contaminarem a eles -e a nós. 

O Sr- EdUardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA -Ouço o aparte elo nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Desejo, também exPressar o 
meu apoio ao projeto de resolução de V. Ex• Quando exerci 
a Presidência da Câmara Municipal de São Paulo foi aprovado, 
por iniciativa do Vereador Arnaldo Madeira, projeto nomes-

mo sentido e, por maioria de votos, se proibiu que se fumasse 
naquele recinto. Desde então, decorridos menos de dois anos 
que está em vigência, acredito-que isso contribuiu para melho
rar a saúde dos que exercem a função parlamentar e -dos 
-que também trabalham como jornalistas·e demais membros 
que estejam presentes ali. Inclusive, é válido tamb_ém, para 
os visitarites, nas galerias. Estou de pleno acordo com o pro
jeto. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA- Grato a V. Ex' Senador 
Eduardo Suplicy. O seu apoio é valiosíssimo. Irei apresentar 
esse projeto e terei a sua asSinatura. Não tenho dúvida de 
que ele será vitorioso. Finalizando, Sr. Presidente, peço a 
trans_crição dos artigos publicadOs: "Parlamellto Europeu 
aprova projeto que proíbe publicidade de_ cigarro", d_~ autoria 
de João Batista Magalhães, Folha de S. Paui_O, e<;Iiç~o de 
2-2-92; ''Saúde dístribuiu cartilha coõtra o fumo", Jornal de 
Sergipe, edição de 21-2-92, e "O vício do fumo", de autoria 
de_Joset Mendonça, Jornal da Cidade, edição de 28-12-91_. 

Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

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

PARLAMENTO EUROPEU 
APROVA PROJETO QUE PROÍBE 

PUBLICIDADE DE CIGARROS 

João Batista Magalhães 
De Paris 

_ O Parlamento Europeu aprovou ontem em Estrasburgo 
(Fra-nça) projeto que prôíbe qualqUer pi-6paganda de tã.bqco 
e cigarros nos 12 países-membros da Comunidade Européia 
(CE). O texto ainda não é lei. Deve ser apreciada agora 
pelo Conselho de Ministros, que reunirá os 12· miniStros da 
Saúde no pfóximo dia 15 de maio. 

O projeto foi áprovado por 150 votos a 123. Houve 12 
abstenções. Veta toda forma de publicidade para o tabaco. 
A medida atinge propagandas em jornais, r~vistas, outdoors, 
cinemas etc. Os úniCós=anúncioS· púinitl.dos serão os colocados 
no interior dos pontos de venda dos produto desde que não 
possam ser vistos do exterior. . . 

A votação foi tumultuada. Várias pessoas se manifes
taram ruidosamente_ no plenário do Parlamento Europeu. Pe
diam a manutenção da propaganda livre. Foram retirados 
do Parlamento a pedido dos deputados. 

O Parlamento não tem poder para _legislar sobre o assu]l
to. A matéria deve ser analisada e votada pelo Cons_elho de 
Ministros, órgão executivo da comunidade que reúne os minis
tros dos 12 países. _O- encontro dos responsáveis pela Saúde 
está previsto para-15 de maio, em Bruxelas (Bélgica). 

Se for aprovado pelo Conselho de Ministros, o projeto 
entra em vigor em 19 de janeiro de 1993. A CE já proíbe 
propaganda de cigarros na televisão e no rádio desde outu)?ro 
de 1989. 

O texto votado _ontem foi apresentado pelo Deputado 
francês Jacques Vemier, do partido neo-gaulista Reunião pela 
República (RPR). Proíbe também "as ativídades que tenham 
como efeito direto ou indireto a promoção de um produto 
de tabaco". Isso quer dizer que marcas de cigarro não poderão 
aparecer promovendo outras ativídades~ 

A medida pode prejudicar, por exemplo, o campeonato 
mundial de Fórmula 1. As principais equipes, como a McLaren 
do campeão Ayrton Senna ou a Williams de Nigel Mansell, 
são patrocinadas por marcas de cigarros (Marlboro e Camel, 
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respectivamente). -A Federação Intern_acio_nal de Automobi
lismo Esportivo (FISA), sediada em Paris, não se manifestou 
sobre a proibiçãO.-- -

O mercado editorial também pode ser afetado. Na Fran
ça, as companhias de cigarro gastam por ano cerca de US$60 
milhões em propagandas veiculadas em revistas, jornais e cine
mas. A cifra chega a US$80 milhões na Grã-Bretanha. Sem 
a publicidade de tabaco, editores britânicos calculam que 1.700 
revista (20% dos títulos) terão que ser fechadas no país. 

O lobby europeu a favor da propaganda de cigarros deve 
intensificar süa ã.Ção agora, depois da derrota no Parlamento. 
Eles conseguiram irilpedir a votação do texto no dia 16 de 
janeiro. . . 

O projeto voltou a ser analisado pela Comissão-ae Jiistiça 
do Parlamento. Antes já havia pasSado pelas Comissões de 
Meio Ambiente, Sãúde Pública e Proteção do Consumidor. 
Recebeu sinal positivo de- todas elas. - -

Os lobistas contam principalmente com o apoio de parla
mentares conservadores britânicos e demócratas-ctistãos e so
ci:Od-democratas alenlãeS. Alegam que a censura publicitária 
é tão condenável quanto a censura jornalística. 

Contam ahida com um parecer da Autoridade de Educa
ção Sanitária britânica~ que afirma qu·e um aumento nos im
postos seria _mais eficiente par:a reduzir o consumo de cigarros 
do que a proibição da pub1icidade. 

A bancada francesa no Parlamento Europeu apóia quase 
que inteiramente a pl'óposta, independentemente de sua colo
ração partidária. A Assembléia Nacional francesa discute nes
se momento uma lei que ptoíbe o CõiiSunio" de cigarros em 
restaurantes e cafés. Há exatamerite urrt-ã.no, a- França restrin
giu a linguagem que pode ser utilizada nos anúncioS de-bebidas 
alcoólicas. _ 

Além disso, todas as propagandas de bebidas e cigarros 
são obrigadas a conter advertências -de que o consumo exage
rado destes produtos prejudica a saúde. 

SAÚDE DISTRIBUIU A 
CARTILHA CONTRA FUMO 

O secretáriO de Estado da Saúde, José Hamilton Maciel, 
estará fazendo hoje, às 11 horas, a entrega oficial da cartilha 
"Cortina da Fumaça", ao secretáriO de Estado da Eduçação, 
para ser distribuída nas escolas de 1 ~ grau da rede estadual 
de ensino. As cartilhas foram lançadas pelo Ministérío da 
Saúde e serão- colocadas nas bibliotecas ou salas de leitura 
das escolas de P grau, onde os professores desenvolverão 
trabalhos educativos com os alunos. 

A distribuição das SOO cartilhas nas escolas, faz parte 
do Programa Nacional de Combate ao FuiilQ desenvolvido 
pelo Ministério da Saúde, que tem como -objetivo maior, aler
tar as crianças na faixa etária de 7 a 14 anos· sobre o tabagismo, 
vício nociVO à Saúde, visto que ã idade dos inic:iantes ao hábito 
de fumar está cada vez menor. 

A cartilha mostra através de aventuras com dois persona
gens contadas em linguagem infantil, os perigos e conseqüên
ciaS do envolvimento com o fumO, e são apresentados para 
que a criança·, cuja consciência ainda está em fOrmação conhe
ça o verdadeiro caminho de uma vida saud~vel e alegre. O 
secretário de Estado da Saúde, José Hamilton Maciel, disse 
que a conscientização dessas crianças dependerá da colabo
ração dos professores das escolas onde o programa será desen
volvido, e dos pais dos alunos, que devem orientar seus filhos 
sobre os perigos do tabagismo. 

"Pretendemos com a cartilha, diminuir o número de fu
mantes de menor faixa etária, fazendo com que _o hábito de 
.fumar não seja jniciado. em .criança de. ten;ra idaÇ~. e com 
outras campanhas edu.cativas permanentes através do Progra
ma Estadual de Combate ao Fumo, fazer com que elas nunca 
adquiram o vício", declãrou o_secretário José Hamilton. 

O VÍCIO DO FUMO 

_Joset Mendonça 

AParentemente inoferisiVó- e-cnegcCatéa-ore-recer elegân
. cia, muitas pessoas têm a infélicid_ade desse pernicioso vício. 
Não queremos que as pessoas que lerem esse artigo se impres
sionem e por isso deixem de fumar. 

Apenas ...:....·respeitando o livre arbítrio- desejamos cola
borar com aquelas pessoas que são viciadas, mas que jamais 
-despertam para o grande mal que estão fazendo para si pró
prias. São realmente assassina_s de si mesmas ... Senão_ veja
mos: o fumo de cigarro causa _câncer do pulmão nos homens. 
A magnitude do efeito do fumo de cigarro, sobrepuja em 
muito todos os outros fatores inc;h,tsive a poluição do a,r. Esse 
assunto, para os egoístas não tem importância mas quanto 
·a-·s-aúde talvez sintam-se apreensivos ... O fumo é a causa 
mais importante da bronquite crónica, ele também aumenta 
o risco de morte por enfisema pulmonar. O futno reduz enor
memente a função dos pulmões. A falta de ar é muito mais 
predominante entre os_ fumantes do que entre os que não 
fumam. 

As mulheres que fumam durante a gravidez tendem a 
ter filhos com peso abaixo do_norma_I ao nascerem. O ciga:rro 
é um fato significativo na causa do _câncer da laringe nos 
homens_, _e há alguma relação entre o _fumo_ do cigarro e o 
câncer do estômago, da bexiga. Os fumantes -do sexo mascu
lino apresentam uma ta:7'a. de morte 7Q por cento mais alta 
de doenças das coronárias. Há provas vindas de grandes labo
ratórios de que as condensações do fumo do tabaco (sarros), 
são cancerígenos (reprodutOres de câncer), para várias espé
cie_s_ de animais. Sete compostos encontrados na fumaça, em
bora não cancerígenos, promovem a formação do câncer. Al
guns irritantes encontrados na fumaça produzem experimen
talmente lesão do tecido não-cancerosa, vista e_m grandes fu
mantes._ Nos Estados Un~dos, o governo de há muito tempo 
vem alertando a população quanto ao perigo do fumo, tanto 
assim que na própria carteira do cigarrO, acham-se o~!;" seguintes 
dizere~: "cautela". "O __ fulll~ de cigarro é um risco para a 
saúde". O cigarr9 portanto eStá fadado a ser substituído por 
outra distorÇão_ qualquer que_ não seja prejudicial à saúde. 
Há naquele pafs (EUA), mais de SOO mortes por dia causadas 
pelo fumo. As indústrias do fumo, têm sido afetadas com 
as propagandas de grande envergadura nos Estados Unidos, 
onde o gov~rno leva a sério a saú_de de cada cidadão. Por 
outro-lado as mesmas indústrias_gastam- uma Soma-fabUlOsa 
na propaganda de cigarros, mas mesmo 3ssiiD há dech"nio 
das vendas. Mas nem mesmO sob esses grandes riscos, os 
viciados deixam de fumar. Contraem enfermidades, o médico 
proíbe de fumar e tão logo recuperam (quando recuperam), 
Eetornam ao veneno. A to~ida~e do fumo provém em primeiro 
lugar da nicotina e em seguida outros tóxicos de grande agressi
vidade para a saúde. Os vapores da niéotina são ião irritantes, 
que uma úiiíca gota espalhada num aposento de dimensões 
médias, é sufiCiente para dificultar a respiração. Uma gota 
na língua de um cão, é o suficiente para matá-lo imediata
men~, e 50 miligramas de picotina nas veias de uma pessoa 
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causa a morte rapidamente. E os outros venenos? ... A fumaça 
contém, aldeídos, alcaloide, alcatrões, ácidoprússico etc. Nela 
também contém o pior que é o óxido de carbonato, dando 
em um por cento morte -iilStà.Dtâhea. Esperamos que com 
esse nosso trabalho, apenas que sirva de advertência para 
o bem-estar social. Felizmente também o nosso Governo_ tem 
ado providências de pelo menps .os viciados respeitarem os 
não-viciados, em- clubes, transportes coletivos, como aviões, 
etc. afim de não contaminarem aos que têm amor à saúde 
e à própria vida ... 

Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Epitácio -Cafeteira, deixa a cadeira da jjresldêncfa,--qzi.e 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PltESIDENTE (Magno Bacelar) -Com a palavra 
o nobre Senador Jutahy Magalhães, por cessão do Senador 
Alexandre Costa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sein revisão ~o orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o pronunciamento que hoje devo fazer perante 
o Senado da República expressa, tenho certeza, a indignação 
que toma conta da opiriião pública deste País. Embora sendo 
da oposição, preferiria não tef qUe chegar·a todavia. Os fatos 
correntes, entretant(), me obrigam a f~zêMlo. 

O noticiário jornalístico que a imprensa nacional vem 
veiculando nas últimas semanas é de causar espanto e indig
nação- aos· homens de bem. Os assuntos relevantes para o 
futuro da Nação são relegados a segundo plano; o angustiante 
problema social é reduzido_ a matéria policial, as graves ques
tões económicas contemporâneas parecem esmaecer do Cená
rio. Inexoravelmente, a tónica do dia a dia passou a ·set o 
envolvimento das mais altas autoridades em escândalos de 
toda sorte. O que é grave, gravíssimo, é o fato :de,_ a cada 
dia, sermos surpreendidos com imputações de crescente inten
sidade. Nunca se viu desmando de tal porte, indignidades 
de tal monta, enfim, tão grande e vasto elenco de ilicitudes. 

Devo -neste ponto voltar ao ano de 1990, mais precisa
mente ao mês de março quando um novo Presidente assumia 
a Chefia do Estado. As promessas e o -discurso eram retlencio
nistas, ousados, até mesmo artog·antes quando avaliados por 
espectadores isentos e não com-prometidos. Foi a Nação toma
da de assalto por uma série de medidas inconstitucio"mlis. 
Perpetrou-se toda sorte de arbitrariedade. Infringiram-se di
reitos individuais e coletivos. Usou-se e abusou~se de prepo
tência em nome de superiores interesses da sociedade. Alar
deava-se a necessidade de modernizar o País, de acabar com 
vetustas práticas ilícitaS~- enfim. de fazer o Brasil ingressar 
no-privilegia-do-rol-dos desenvoividos-.-A-pre-se-nça--ompote:nte
do Estado efa identificada como sendo uma das causas princi
pais do caótico estado das finanças públicas. Impunha-se priva
tizar a qualquer custo; demitir funcionários para· enxugar a 
máquina estatal, abrir a economia aos interesses alienígenas, 
adotar políticas restritivas de créditos e gastos com vistas a 
soerguer a atividade produtiva, torriando-a competitiva. 

Para viabilizar uma política económica de suposta "re
construção nacional", fez-se uso indiscriminado do instituto, 
que deveria ser excepcional, da medida provisória. O livre 
exercício de função legislativa foi coarctado pela avalanche 
de éditos presidenciais. Também vítima da fúria executiva 
foram os direitos e as garantiaS individuais. Pretendeu-se Í'es
tringir a possibilidade de concessão de liminares em processos 
envolvendo a nova política económica; desejou-se criar fato 

penalmente típico por esta imprópria -via legislativa; reedita
ram-se medidas já rejeitadas pelo Congresso Nacional numa 
clara afronta ao Legislativo, enfim,lançou-se a Nação na mais 
completa balbúrdia jurídica. 

Em defesa do Governo,_ sempre_ socor_riam os __ áullcos a 
dizer que tudo se praticava em nome e por conta de um 
interesse maior. Estariam os interesses da naCiorialidade a 
justificar os meios. De nossa parte, nunca aceitamOs tal tipo 
de argumentação. Sempre tivemos por falaciosa a pretensão 
de corrigir os males recorrendo ao arbítrio e à prepotência. 
Entretanto, a legitimidade popular que estava a consagrar 
o Presidente eleito fez com que as vozes oposicionistas, por 
sensatas que fossem, viessem a ser relegadas ao ocaso. 

Vê-se hoje que a versão, outrora veiculada com tanta 
ênfase e pompa, nunca passou de pura empulhação. No auge 
do prestígio do atual Governo. alguns fatos deixavam entrever 
a- sua verdadeira natureza. Por singelo que possa parecer, 
não é ele de se olvidar o episódio de uma moto importada 
transitando em alta velocidade pelas pistas de Brasília tendo 
a pilotá-la o próprio Chefe do Poder Executivo. Poder-se-ia 
debitar a ocorrência a uma leviandade ju'venil não fora á cir
cunstância de, à época, ser proibida a importação do veículo 
e de pertencer ele a um notório contraventor do Rio de Janei
ro._ Todos hão de ter ainda presente na memória os suntuosos 
teveillons de Angra dos Reis, financiados por empresários 
cujos interesses vitais dependiam das ações govemamentais. 
Em Brasília, personalidades do primeiro escalão permitiam -se 
gastos absolutamente incompatíveis com os modestos ganhos 
funcionais. Mansões no lago eram locadas a preço vil a pessoas 
influenteS que, assim, passavam a manter um padrão de consu
mo absolutamente incompatível com seus rendimentos. En
quanto eram anunciadas vendas maciçaS de veículos funcio-: 
nais, alguns poucos gozavam do privilégio de serem atendidos 
por locadoras de automóveis. 

Em f?ce do que hoje vem à tona, são estes episódios 
menores, ocorridos numa época aonde ainda gozavam as auto
ridades executivas de alguma credibilidade perante à opinião 
publica. 

A credibilidade, entretanto, tem limites. Fatos graves 
e não convincentemente explicados começaram a especar. 
Até hoje, por exemplo, não se _compreende como pessoas 
próximas à ex-Ministra-da EcOnomia lograram obter vuhõsos 
lucros em operações de bolsa de mercadorias com a venda 
futura de café. Teriam eles o dom da premonição? Foram 
beneficiados com algum tipo de informação privilegiada? O 
fato é que fortunas se fizeram da noite para o dia em razão 
de medidas adotadas pelo Governo. Quando da discus-são 
do projeto sobre a Zona Franca -de Manaus, suspeitas foram 
levantadas de que se- estaria beneficiando o irmão do Secre
tário de Assuntos Regionais. O projeto _acabou sofrendo algu
mas modificações. Tudo podia não passar de mera coinci
dência, pois, afinal de contas, Brasília está muito distante 
da capital amazonense. 

Os indícios de ilícitos começaram a ficar mais complicados 
de explicar quando se constatou que familiares da Primeira 
Dama, valendo-se da condição_ desta de :presidenta da LBA, 
lograram obter benefícios oficiais, em condições nebulosas, 
para fornecer água para o sertão alagoano não obstante suas 
firmas serem para tanto inidó:rteas. De t~do, o que restou 
de concreto foi a instauração de _inquérito policial cuja conclu-
são é ainda desconhecida. _ 

A escalada de escândalos culmina com os casos Alceni 
. e Magri. Quanto ao primeiro, parece enveredar-se o processo. 
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no sentido do _envolvimento -do próprio ex:...rrtmistro. Quãntç- ----adido cultural foi, inclusive, preocupação do Senador Pedro 
ao segundo, assume a questão foros ainda mais graves. E Simon, que apresentou projeto de resolução aprovado por 
que, neste caso, as irre-gularidades perpetradas não atingiram unanimidade nesta Casa, encaminhado à Câmara e lamenta· 
apenas ao eráriO -·mas a urila plêiade de pessoas indefesas, velmente ainda- não aprovado, que determina que os adidos 
nomeadamente aposentados e pensionistas. Disto, espeCifica· culturais terão _que ser submetidos ao debate da Comissão 
mente, pretendo ocupar·me hoje. _ _ de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, tal a impor· 

Toda a questão envolvendo o dissídio entre os benefi· tância desse cargo, ocupado por homens da estatura de José 
ciãríõS da-YiCvidência Social e o_ INSS parte da: singular circuns· Lins do Rego, Rubem Braga, Fernando Sabino, Odylo Costa 
tância de não terem sido os Planos de Custeio e Benefícios Filho, Gilberto_ Amado, ·Otto Lara Rezende, enfim, tantos 
regulamentados no devido tempo. Por conta da omissão, ti tu· e tantos grandes escritores do Brasil. Ah! Meu Deus! Isso 
lares de aposentadoríã:s ·e-pensões julgaram·se no direito de é um insulto à cultura brasileira. Eu gostaria_de_ acrescentar 
haver diferenças--pecuniárias que, de resto, vêni sendo recó· ~te aparte ao serripre oportuno pronunciamento de V .. Ex\ 
nhecidas pelo Poder Judicíãrio. -- denunciando inúmeras corrupções neste País. Amanhã apre-

sentarei detalhes sobre es$e assunto, Il!aS não poderia fUrtar· 
O Sr· Divaldo Suruagy- Permi_t~-me V· Ex~ um aparte? me ao desejo de acrescentar essas informações a9 brilhante 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES.- Com todo prazer, discurso de V. Ex• . 

Senador. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, 
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex~ faz--urna retrospectiva Senador Divaldo Suruagy, que lembra um fato, para o qual 

dos mais diversos escândalos q1:1e_se abateram sobre o ÇJover· é preciso se chame a atenção--do Governo: hoje discute-se 
no, que no próximo dia 15 completará o seu segundo aniver- e acusa·se- pelo menos o chefe da Casa Militar- de omis· 
sário. Foram tantos os escândalos, foi tanta a corrupção de- são, por ter recebido urna infor:mação - não sei cop1o foi 
nunciada através da imprensa que os mesmos perdiam as man- levada até ele essa ínfoiinãçãb - e não terem sido apurados 
chetes d_os jornais, não a:trav.és~dç _soll!ções, mas pelo fato os fatos naquele momento. 
de serem suplantados pela grandeza do escândalo _seguinte. Mas V. Ex~ é Senador e falou aqui da tribuna do S_enado. 
O escândalo seguinte era de maior magnitude e ofuscava, Apontou um fato concreto e não se deixou levar por informa· 
então, o anterior, tal o somatóriO -aesses larÇ.entáveis fa_tos _ções. Foi apurado esse fato? Não estará alguém se omitirido 
que pairam sobre o País nestes últimos doi& anos. V. Ex~ !!ão apurando esses fatoS? 
vai analisar em profundidade a Previdência Social, daí eu Por isso tenho dito na Bahía, nesses_ dias, coilvers"arido 
haver me apressado cm apartear V. Ex• para incluir um fato com amigos, que é necessário chegar·se a esse caso dos 30 
da maior gravidade porque, até então, os que foram afastados mil dólares, apurar se é verdadeira Ou não aquela informação. 
do Governo, pelO que -eu saiba, pelo menos de público, não Não quero antecipar julgamentos. Não é o fato de ser o valor 
foram agraciados pelo Presidente da República. Foram afasta· 30 mil dólares que deve_impedir a apuração, pois é um valor 
dos, vão responder perante a Justiça por sua culpabilidade pequeno. Mas não estarão caçando com muita ênfase um 
ou não. Mas, o porta·voz confessQ_I,l_ possuir uma chácara obje· lambari enquanto há tantos tubarões por aí? Porque não se 
to de_ um_ presente do Sr. Deputado Cleto Falcão, avaliada apuram diversos fatos de hoje e do passado? 
em 30 milhões de cruzeiros, embOra;· avaliada em 600 mil Vejo dizer, por exemplo, que vão apurar ·os bens do 
dólares por todos os peritos daqui de Brasília. Nenhum dos irmão do ex-Ministro Magri. Não conheço o irmão dó ex· Mi· 
dois teria condições de possuir uma cháC;,t.ra por esse valor nistro Magri, mas a família do ex-Ministro Magd não sei se 
e o Sr. Deputado Cleto Falcão é um inocente·útil em toda temessaosteptaçãoderiqueza. Porquenãoseapuraariqueza 
essa história. Pois bem, anunciei, no ano passado, que ele · de tantos ouiro.s que enriqueceram nos governos anteriores'? 
seria afastado porque já estava sendo incómOdO para- o Gover~ Suas famílias também passaram a ter bens que antigamente 
no, mas que seria premiado com a furição de Adido Cultural n.ão tinham e eraJII apenas funcionários públicos. Por que 
em Roma - eu disse isto da tribuna desta_ Casa. Só errei não se apura isso? Por que hoje ocupam cargos importari.tes? 
no nome da cidade- ao invés de ser em Roma foi ein Lisboa. S_er_á por isso? - - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas desejava Roma ... 

O Sr. Divaldo Suruagy- Sim, desejava Roma, mas foi 
premiado com Lisboa. O nobre SenadQT Epitácio Cafeteira 
diz que isto_ é_ uma_h_o_ro.enagem à culta Terra de Camões. 
Vou ler, amanhã, da tribuna desta Casa_urna_confissão pública 
registrada num cartório daqui, localizado em Taguatinga em 
que ele se auto~rotula como mentiroso, difamador e çalunia
dor, esse homem que enriqueceu, que fez um património. 
Alias, farei urii- requerimento à Secretaria da Receita Federal 
para saber em que declaração irá constar e-ssa i::háCãra -
se na declaração de renda do Sr. D.eputado Cleto Falcão ou 
na do porta-voz Cláudio Humberto. Quero saber quem assu~ 
mirá a responsabilidade de ser o dono dessa chácara, pois 
os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo denun~ 
ciararn esse fito durante várioS dias e nenh.um deles o negou. 
Pois bem, esse homem é beneficiado com. o título de Adido 
Cultural do Brasil, em Lisboa. Isso é um insulto ã inteligéncia 
brasileira, um "irtsulto à inteligência pOrtuguesa. A funÇão do 

Os tubarões estão por aí, e temos de pescar e caçar lamba· 
ris a torto e a direito, esquecendo os tubarões? Esse é o 
meu receio. Estão_ fazendo muita onda em torno de um lamba-
ri, enquanto deveríamos estar buscando os tubarões. . 

Agradeço ao nobre Senador Divaldo Suruagy esse aparte 
õportuho e espero que o pronuõ.ciá."ineiito de V. Ex~ permita 
a apuração de um fato concreto. 

_É necessário -que sejairi apuradas as razões de omissão, 
e quem foi o responsáVel por não terem sido regulamentados 
a tempo os planos de custeio e benefício. 

Esse caso também precisa ser apurado! Por que demoram 
tanto? Em qual gaveta se escondeu por tanto tempo? Quem 
é o responsável, no Bra~il, por todo esse problema em termos 
dos aposentados e pensionistas? Alguém tem que ser respon
sável!.Foi omissão voluntária. proposital, ou foi apenas incapa
cidade administrativa? Não sabemos! No entanto, tantos brasi
leiros estão passando dificuldade-s por causa disso! 

. Irresignado cOm 3.s decisões judiciaiS, resolveu o Presi· 
-dente da República, num primeiro momento, coitvocar ex· 
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traordinariamente o Congresso Nacional, pai-ã-iilterara legis
lação vigente, no sentido do aumento substancial dã.s_al_íquotas 
das contribuições previdenciárias. Como seria de se esperar, 
mereceu a proposta repúdio unânime das lideranças partidá
rias com assento no _Congresso Nacional. Houve consenso 
quanto ao fato de que, se_ realmente são insuficientes as previ
sões orçamentárias para atender aos pagamentos, caberia, 
antes de tudo, adotar a solução constitucionalmente prevista, 
ou seja, providenciar a abertura de crédito adicional ou ~e ma
nejar o orçamento. 

Tão pronto anunciã.da a decisão- política, insurgiu-se o 
Presidente da República contra a opção congressual,_ alegando 
que ela teria efeitos inflaciánáriOs caso não fOsse accimpa-ilhilda 
de um aumento substancial da receita por via do incremento 
das alíquotas das contribuições soci3is. _ _ ___ _ 

É bom que se frise que o impasse instaurado é de natureza 
eminentemente política. Por um lado, os representantes do 
povo-desejam ver adotada uma determinada providência para 
contornar, emergencialmente, o problema c_r~ado; por outro 
lado, o Chefe do Estado discorda do sugerido e nega-se, pe
remptoriamente, a enviar qualquer projeto que, a seu juízo, 
possa ter o condão de acelerar o processo inflacionário. 

Considerando que as leis orçamentárias são de iniciativa 
privativa do Presidente da República (art. 165 da Constituição 
Federal) e este, pelas razões expostas, recusa-se a encaminhar 
proposição de tal ordem para o fim em pauta, encontra-se 
a Nação posta diante de uma situação problemática e, aparen
temente, intransponível. 

Mas não é só ã Nação que se enc-ontra em posiçãO, no 
mínimo, embaraçosa. 

O Cong:resSO-~Nacional, por seu turno, não pode nem 
deve curvar-se ante a postura intransigente do Executivo. Afi
nal de contas, no sistema constitucional vigente, é da compe
tência específica do Legislativo "dispor sobre todas as matérias 
de competência da União" (art. 48). Ninguém ignora que 
a função legislativa se exerce oom o oo:ncutso-no Presidente, 
que pode sempre opor o seu veto a qualquer deliberação 
parlamentar. Entretanto, o pOder de veto nun.ca é incontras
tável.-A-palavra final sobre-o que deve- integrar-o-ordenamento 
jurídico cabe, sempre, à instituição reprêserifativa- da vontade 
popular (art. 66, § 4', da Constituição Federal). Ademais, 
na hipótese em tela, como bem foi ressaltado por diversos 
ilustres Congressistas, a proposta govànamentãf-padecia de 
insanáVeis -eivas de inconstitucionalidade. 

O Poder Executivo, de seu lado, acreditando ser possível 
curvar o Parlamento às suas desídias,· aparentando uma força 
que efetivamente não tem, poiíglial se encontra numa situação 
espinhosa. É que corre o risco de ver-se envolvido em fatos 
penalmente típicos, caso insista na su~ __ de~e!~inação de _nã_o 
cumprir as decisões judiciais. 

O quadro existente fez com que o Chefe do Poder Execu~ 
tive apelasse, mais uma vez, para a solução truculenta. Ao 
invés de negociar uma saída política no âmbito congressual 
ou exercer o direito de recurso na instância judiciária, preferiu 
adotar uma medida de força que se consubstancia no Decreto 
n!' 430, de 20 de janeiro -de 1992. Impossibilitado de impor 
à Nação a sua vontade e verificilndo a inviabilidade de aprovar 
legislação compatível com os seus propósitos p_olíticos,_ ~esol
veu o Presidente da República, pura e simplesll!ente, ~!flple
mentar por decreto aquilo que julga ser mais conveniente... -

Sucede que o decreto vem sendo objeto de justa repulsa 
no meio jUrídico. 

Pretende_o Chefe do Executivo, por intermédio do seu 
édito, sustar a eficácia de decisões judiciais exeqüendas, tudo 
com a agravante de ameaçar os funcionários sujeitos ao __ seu 
poder hierárquico com eventual procedimento penal. 

Ora, num Esf;:~:do.d.e_Direito, não cabe a quem quer que 
seja arvora-r-se a pretensão de, por vontade própria, rever 
ou sustar decisões do Poder Judiciário. Não obstante, é preci
samente ísto que fez o Presidente da República ao baixar 
o Decreto n' 430/92. 

·Assim procedendo, incidiu em ilícitos, penal e de respon
-sabilidade política, No campo da legislação criminal, a esdrú
xula ordem configura, além de incitamento à prática de delito 
(art. 286 do Código Penal), crime de desobediência, pois cons
trange funcionários a desrespeitarem ordens judiciais (art. 
33-0 do Código Penal). Em relação aos servidores a quem 

-foi dirigida a determinação, pratica-se o crime do constran
gitrtento ilegal já que estes fic3m adstritos ou bem a desrespei
tarem as ordens judiciais ou então a sofrerem as conseqüências 
da ira executiva. No campo político, infringiU o Presidente 
pelo menos três vedações que-lhe são impostas pela Lei n!' 
1.079/50. 

Passo à leitura dos dispositivos que, por sua meridiana 
clareza, dispensam maiores comentáriOs. 

.. Art. 12. São crimes de responsabilidade contra _as de-
cisões judiciárias: - -

1) impedir, por qualquer meio. o efeito dos atos, manda
dos ou decisões do Poder Judiciário; 

2) recusar o cumprimento das decisões do Poder Judi
ciário no que depender do exercício da~ funções do Poder 
Executivo; 

4) impedir ou frustrar pagamentos determinado por sen
tença judiciária.'' 

Recorramos à opinião isenta e abalizada do profeSSor 
Celso António Bandeira de Mello, sem com isto endossá-la 
integralmente. 

"Entretanto, o importante é sublinhar o seguinte: ainda 
q~e um_ decreto pudesse incorrer no absurdo jurídico de repu
tar obrigatória a apresentação de precatórios nas hipóteses 
referidas, é certo, de todo modo, que jamais poderia deter
minar aos agentes do Executivo que deixassem de cumprir 
uma ordem judicial nos termos por ela estabelecidos, mesmo 
se tais termos fossem juridicamente errados. Só o órgão juris
dicional de alçada superior é que poderia reformá-la. Muito 
menos, portanto, poderia algum decreto proibir que se cumpra 
mandado expedido por um juiz, ameaçando os que o obede
Ç3D]. çom a capitulação no Código Penal. O Congresso Nacio
nal só não promoverá o impeachment do presidente, e este 
jl!ntamente com os dois miniStros que assinaram o decreto, 
só não será destituído de seu cargo (art. 13, 2, da Lei n!' 
1.079, pré-citada) se os congressistas estiverem inabalavel
mente deliberados a não fazê-lo e a descumprir abertamente 
a Constituição, pois não haveria um caso mais claro de crime 
de responsabilidade por desacato frontal ao Poder Judiciário." 

Não se diga, como querem alguns, que o cumprimento 
das decisões é impossível por inexistirem -recursos. Prova que 
eles existem, pelo menos, em montante suficiente para atender 
às requisições judiciais, não .só o fato de terem sido pagas 
as quantias nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
mas as inúmeras ordens de seqüestro bem sucedidas. Ademais, 
se o número de demandantes fosse de tal ordem que o próprio 
caíxa da Previdência viesse a correr perigo, caberi~ ao Chefe 
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da Nação, em caráter emergencial, encaminhar proposta no 
sentido da abertura-de crédito suplementar ou de remaneja
mento das verbas orçamentárias. Em hipótese alguma pode-se 
admiti{3. Solução de arbítrio aventada: 

Sr. Presidente ,_Srs. Se_nadores, veicula a Folha de S. Paulo 
do dia 9 do corrente mês, trechos do_ cont~údo do diálOgo 
telefônico mantido entre o ex-Ministro da Previdência Social 
e funcionário de primeiro escalão da autarquia. Impede o 
decoro_ parlamentar que se reproduza, neste recinto, o teor 
da conversação. Tem-se a nítida impressão de estar a ler um 
diálogo entre malfeitores da mais alta periculosidade. o-Códi
go Penal tipifica condutas de tal n"a:hireza como delito_ de 
"quadrilha ou bando": ~·Associarem;.se mais de trêS pessoas, 
em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes". 

Tendo em vista os precedentes que vêm marcando a ação 
deste Governo, não é mais dado a quem quer que seja admitir 
que tudo se passou sem_ o menor conhe_cimento de outro~ 
integrantes da equipe. Afinal de co_nta_s, existe, vinculada à 
Presidência da República, uma Se.ç_re_taria de Assuntos Estra
tégicos, cuja miSsão- ptecípua é coletar dados e informações 
sobre assuntos _relevantes para o Executivo. -

O Sr. Nelson Wedekin- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer, 
Senador. 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador, concordo com V. 
Ex~ num ponto que parece muitó relevante, mas na verdade 
pouco abordado, pouco considerado tanto dentro do Parla
mento nacional quanto pela imprensa. É verdade e_é_saudável 
e positivo qU:e -o--Governo Collor diminuiu a intensidade de 
medidas provisórias editadas, mas de algum modo parece que 
está disposto a substituir as medidas provisórias - que já 
em si têm um certo conteúdo de autoritarismo e de prepotênCia 
-por decretos, o que é ainda pior, porque as medidas provisó
rias, alnda que vigorem imediatamente, ainda que gerem efei
tos de uma forma imediata, o Çongresso terá que analisá-las, 
no máximo etn 30 dias e tem condição, apesar de todos os 
problemas, de revogar essas medidas provísóriã._s_, _9 _que não 
acontece com o decreto. __ V. E~ faz uma análise de muito 
saber jurídico, profundidade e lucidez, de todos os aspectos 
jurídicos que foram violados e todas ;:ts transgressões que signi
fiCarii eSses decretos à lei constituciori.al e às leis do País. 
De modo que esta é uma observação impOrtante. Nãó tem 
o Governo por que manifestar de algum modo a sua satisfação, 
e vejo isso cOm uma certa fr'eqüência, pela diminuiçãO das 
medidas provisórias editadas, porque elas estão _sendo __ s_ubsti
tufdas não só por decretos, mas às vezes até por despachos, 
resoruço-es, fúJrtarias;- que-"têm.~-um -c(Jrtteúdo- cte ilegaiiâad-e~ 
que devem necessariamente passar por este Congresso Nacio
nal. Há, portanto, transgressão à lei e há, também, uma trans
gressão política elementar que decorre das relações necessárias 
entre o Executivo e o Poder Legislativo._ Portanto, não só 
no conjunto do seu pronunciamento, considero muito opor
tuno e muito lúcido observar esse ponto que pouca gente 
tem observado: a substituição das medidas provisórias contra 
as quais todos nós nos insurgimos pela qualidade e pela natu
reza delas por este fato novo; o Governo parece voltar atrás, 
ao tempo do regime militar, esquecendo que agora existe 
não só uma Constituição vigente, a de 1988, como todo um 
clima de ampla liberdade política no País, desrespeitando em 
várias oportunidades, conio mostra V. Ex~ - e vou mostrar 
a seguir em pronunciamento que farei- aquilo que é a lei, 

a essência da Constituição brasileira. Por isso cumprimento 
V. Ex~ não só, volto a dizer, pelo conjunto do seu pronuncia
mento, mas por esta observação específica, particular do Go
verito que se gaba -de não m·ais editar medidas provisórias, 
fias faz decretos, despachos e utiliza outras vias que são não 
apenas autoritáriaS, -mas ilegais. 

O SR. JUTAHY MAGAÍ..HÁES- AgradeÇo a V. Ex• 
o aparte, nobre Senador N.elson Wedekin, que veio enriquecer 
meu pronunciamento. E V. Ex~ faz um aparte Ci::mfsubstância, 
abordando um_aspecto que considero também da maior impor
tância, que _é essa transferência de autoritarismo da medida 
provisória para- o decr_eto, e, como V. Exa frisOu, também 
para portarias. Já tiveram no caso das privatizações, a intenção 
de modificar uma lei votada no Congresso através de_ portaria. 

Veja V. Ex• que, em nome do chamado ordenamento 
econômico, as leis, a Constituição e as normas jurídicas deste 
País têm sido fe.ridas. Isso temos visto desde que foi empossado 
este Governo e até o momento não terminou. Nesse aspecto, 
o Congresso tem um pouco de culpa, porque nós é que temos 
que resistir. 

O Congresso Nacional tem O dever de apurar. E ele a 
única instituição dotada de legitirriidade política para tanto. 
Omitir;.se neste i:nomento grave da Vida naciorial chega às 
raias da condescendência criminosa. 

- Não devemos nem podemos silenciar atlte tão graves 
ocorrências. Há indícios sérios de que escalões próximos ao 
Presidente da República sabiam ou suspeitavam de tudo. Omi
tira-m~se ou .deliberad~mente_prqcuraram acobertar tudo com 
um manto de silêncio? É a queStão que paira no ar. 

Recentemente, no âmbito da Comissão de Constitui"ção, 
Justiça e Cidadania, foi constituída subcomissão para o fim 
específico de averiguar as causas da impunidade no País." 
Orienfaram~Se Os trabalhos no sentido do aprimoramento da 
legislação. Entretanto, os fatos recentes estão a demonstrar 
que não é por falta de diplomas legais que a corrupção deixa 
de ser punida. Há algo mais grave e_ que precisa ser apurado. 

·--.Encerro este pronunciamento encarecendo a ComiSSào 
de Constituição, Justiça e Cidadania que aprecie, o quanto 
a11tes, q Prqj~to de Decreto Legislativo que suspende a eficácia 
do malsinadO Decreto n" 430/92 e, por igual, a Subcomissão 
referida para que se reúna,- em caráter urgente e extraor
dinário, a fim de encetar diligências que permitam a definitiva 
elucidação dos tristes~ repugnantes_eventos. Só assim poderá 
o Senado da República justificar, perante a sociedade, sua 
razão de ser. 

~ra o que tinha a dizer, Sr. Presiden~e. (Muito bem!) 

________ Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. !.lfãgno-sacetar: deixa a cadeira da presidência,' que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevidr:.s,_ Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin, como Líder 
doPDT. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Com~ Líder, 
p{órtuncia O segUinte -disCUrso. Sem revisãQ do orador;) -
Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, hoje pela manhã a Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura- CON
TAG, organizou ampla mobilização de lideranças de sindi
catos rurais e trabalhadores rurais de todo o Brasil e dirigiu-se 
à Procuradoria~Geral dã -Repúbtíca para ali ingressar com 
uma representação contra o Ministério do Trabalho e da Previ
dência Social pelo fato de haver suspendido o pagamento 
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de cerca de 300 mil benefidõS-de aposentadorias de trabalha
dores rurais, e tendo-o feito mais ou- menOs- n-a linha que 
havia sido aqui colocado_ pelo Senador- Jutahy Magalhães, 
de uma forma não só autoritária-, de uma-forma não só aleató
ria, arbitrária mesmo,- mas de uma forma ilegal, porque a 
suspensão desses 300 mil benefíCios-espalhados por todas as 
unidades da Federação se deu por dois despachos; despachos 
ministeriais dessa figura melancóliCa, hoje não mais Ministro, 
o Sr. Antônio Rogério Magri, e qUe foram pUblicados no 
Diário Oficial, da União de 13 e 2f de novembro de 1991. 

A primeira vez que me deparei com esse problema foi 
ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, na-s aÍldanças que, 
de um modo geral, os parlamentares costumam fazer pelas 
suas bases, principalmente nas bases rurais, quer dizer, nos 
municípios emínentemente rurais, qüe Se···deStãCarii, eXàta
mente, pela sua produção na agricultura, na lavoura, na pecuá
ria. Pude verificar isso, in loco, na presença de velhos trabalha
dores rurais, aposentados, agora, é verdade, com um salário 
mínimO, mas muitOs deles reclamando, exatamente, desse ato: 
a suspensão arbitrária, aleatória, desses benefíciOs_de~apoSen
tadoria. Em municípios inteiros, não só ·rfó.mê:ti EsfãdO -de 
Santa Catarina, mas Cin Outrãs unidades da Federação, todos 
aqueles que eram beneficiários na área rural tiver-am os ·paga
mentos suspensos. 

Quando aqui esteve o ex-Ministro António Rogério Ma
gri, se não estou equivocado durante o período em que o 
Congresso Nacional foi corivOcado extraordiriãfi3ffiente, tive 
oportunidade de interpelá-lo. S. Ex~ afirmava, da tribuna, 
que o assunto estava para ser resolvido imediatamente, mas 
mostrava bem a natureza do Ministério do qual era titular 
e, de algum modo, do próprio Governo. 

DiZia- que -havia suspeitas tle que essas aposentadorias 
teriam sido concedidas de forma irregular, de modo_ que se 
determinou, por uma espécie de amostragem, a suspensão 
do pagamento dessas 300 mil aposentadorias . 

. Portanto, mais do que um ato apressado, precipitado, 
mais do que um ato ilegal, também se praticou uma enorme 
injustiça: colocou-se sob .suspeição todos esses 300 iiiil brasi
leiros. É ate· possível, e até provável, que dentro-deSsaS 300 
mil aposentadorias houvesse alguma irregularidade, mas não 
houve UJ!l ún~Co critérJ-~ gue justificasse a·SuspenS:ã<:âiOs bene~· 
fícios. Ou o Ministério do Trabalho e da Previdência Social 
ou o Governo tem condições, tem irÍstrumentos, está articu
lado, está capacitado para fazer um exame, ainda que seja 
por amostragem, de eventuais irregularidades ou, de outro 
modo, não poderia fazer o que foi feito. 

Hoje, a Contag; uitia vez que esse assuntdnãb'se·res6lveu, 
apesar da palavra empenhada pelo ex-Ministio, nesta Casa, 
a Contag, pelas suas lideranças de todo o Brasil, promoveu 
u~a ampla mobilização. Infelizmente, não tivemos oportu
mdade, por compro·misso anteriormente assumido, de ir à 
Procuradoria-Geral da República, mas, pela Liderança do 
PDT, queremos, aqUi em primeirO lugar, i"egistrar o nosso 
protest~, como já fizemos em outras ocasiõeS, pela natureza 
da med1da, pela forma como foi tomada, não só ilegal, mas 
precipitada, profundamente injusta mais um capítulo do abso
luto desprezo que o atual Governo tem pãra com os aposen
tados e pe"sionistas, mas faze[ aÍ} ui um apelo ·que nos parece 
bastante p•·rtinente, justo e oportuno. 

O Sr. Carlos Patrocínio- V. Ex• permite um aparte? 

O SR- NELSON WEDEKIN- Ouço o aparte~ do nobre 
Senador. __ 

O Sr_. Carlos Patrocínio- Nobre Senador Nelson Wede
kin, é do nosso conhecimento que o atual Ministro da Previ
dência S.ocial já_~_utori~ou que se pagu.~m, imediatamente, 
os benefícios a cerca de .300 mil aposentados da área rural, 
que há alguns meses tiveram suas aposentadorias suspensas. 
Evidentemente, será feita uma reavaliação dessas aposenta
dorias, algumas consideradas fora dos padrões éticos. · 

, ~ -0 SR- NELSON WEDEKIN - Fico muito agradecido 
e bastante feliz com a informação que V. Ex~ transmite neste 
momento. Era esse o apelo que se queria fazer, não é preciso 
esperar a decisão da Justiça. Os despachos do mês de novem
bro, que suspenderam as aposentadorias desses 300 mil brasi
leiros, eram administrativos, ·portã:i:tto, basta-- Um oUfro ato 
administrativo para restaurar essas aposentadorias. Que se 
procurem as irregularidades de uma forma cuidadosa, conse
qüente e criteriosa, embora eU tãmbém fique com alguma 
desconfiança por ti.ão- ·conseguir ver por que a Contag faria 

-essa ampla mobilização de hoje, se há um compromisso do 
novo Ministro, por -quem todos nós temos o maior apreço 
e respeito. Ainda que sejamos um Partido de Oposição, evi
dentemente sempre ficãmos na eXpeCtatív3 de que ele tátbãihe 
e faça funcionar este Miriistério tão -problemático como é o 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Em sendO 
verdadeira a notícia, manifestamos nossa alegria e satisfação 
e vaii!OS transmiti-la aos líderes sindicais do nosso Estado, 
que nos procuraram ontem para que acompanhássemos essa 
comitiva de milhares de lideranças sindicais de todo Brasil, 
que requerem algo ·simples e elementar: que se restaurem, 
imediatamente, sem nenhuma pré-condição, essas 300 mil 
aposentadorias e que se procurem as eventuais irregularidades 
onde possam ocorrer·dentro de algum critério. 

Sr. Presidente, através desta comunicação, era o apelo 
que desejava fazer à Casa, tal qual vou fazer chegar, apesar 
da informação tão auspiciosa que nos foi dada no aparte, 
ao Ministro do Trabalho e da Previdência So_cial. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, para uma comunicação inadiável, ao nobre Senador 
Almir Gabriel. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- P A. Para uma comu
nicação. Sem revisào do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, apenas com dois objetivos venho à tribuna. 

O primeiro é para reforçar a informação da vinda de 
S. Ex~ o Ministro da Saúde, Adib Jatene, à Comissão de 
Assuntos Sociais, onde fará exposição sobre a situação da 
saúde no Brasil. 

O segundo é para informar que estiveram, pela manhã, 
na Comissão de Finanças representantes da Federação Nacio
nal dos Médicos, da Associação Médica Brasileira e do Conse
lho Nacional de Medicina, que se reuniram para nos trazer 
informes sobre a situação da mediciná e da situação dos seus 
profissionais. 

Permita-me a Casa incluir nos seus Anais o documento 
-~'Brasil - Um Paciente em Estado Grave", que demonstra 
claramente a situação atual do povo brasileiro em termos 
de saúde. 

Esse documento é um libelo, e é um libelo feito com 
toda a seriedade, baseado em dados estatísticos nacionais e 
outros e que servem para este Congresso e para este Senado 
balizar tudo aquilo que deva fazer em termos de saúde no 
País. 

Eram as duas comunicações que eu desejava fazer, Sr. 
Presú!llnte. I 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AL
MIR GABRIEL EM SEU DISCURSO: 

CAMPANHA NACIONAL EM DEFESA 
DA SAÚDE PÚBLICA DE BOA QUALIDAJ)E E DA 

DIGNIDADE DOS SEUS PROFISSIONAIS 

O Governo que trata de forma indigna os médicos 
e a saúde pública condena o Pais 
a um futuro de gerações perdidas 

BRASIL- UM PACIENTE EM ESTADO GRAVE 

Identificação 

Brasil, 491 anos, ambos os sexos, todas as raças, traba
lhador e/ou desempregado_, residente na América do Sul -: 
TerCeiro Mundo. 

História Familiar 

Filho de índios, portugueses, africanos, espanhóis, fran
ceses, holandeses e todos os que aqui nasceram ou imigraram 
por motivos variados. ___ _ 

Possui -íilúrheros paí5le:s irmã6s. -idéntificados pelas mes
mas condições de vida c exploração a que estão submetidos. 
Possui cerca de 150 milhões de filhos, com número expressivo 
de desnutridos, analfabetos, sem emprego e sem assistência 
médica. 

História Social 

Condição de vida precária, ã.Iimentação insuficieiüe- quan
titativa e qualitatiVã.inei:üe,, péssiiriãÇCOrtdiçõeS de moradia, 
valas negras e poluição nos grandes centros urbanos e falta 
de saneamento principalmente nas áreas -rurais (1,05% dos 
moradores apenas Com rede de esgoto, 3,72% com abasteci
mento d'água e 12,8% com rede elétrica), educação defj.ciente 
com 30 milhões de analfabetos (26,5% da população acima 
de cinco anos de idade) alto índice de d_esemprego e subem
prego, que variam de 40 e 45% da população ativa. 

Como fatores pré-disponerites à má qualidade de vida 
temos o desmatamcnto das florestas, a poluição do ar e dos 
rios, a violência urbana com a matança de menores, os estu
pros, assassinatos, seqüestros e atropelamentos, a política de 
privatização e entrega de nossas riquezas a grupos multina
cion3fs, -o "ttrtocho salarial, o desemprego, a concentração de 
renda, onde 45% da riqueza está nas mãos de 10% de indiví
duos, enquanto que os restantes 90% vivem na miséria, a 
sucessão de governos incompetentes, o autoritadsnio, a arbi
trariedade, a corrupção e a impunidade. 

História Fisiológica 

Nasceu em 1500, foi explorado desde criança por portu
gueses, espanhóis c holandeses, e, posteriormente, por norte
americanos, alemães, japoneses, ingleses, etc. Cerca de qua
renta por cento de suas mulheres cm idade fértil (em alguns 
estados este índice chega a 70%) estão esterilizadas e suas 
crianças estão morrendo de fome, de doenças endêmicas. Três 
milhões de abortos são feitos por ano, uina das maiores taXas 
do mundo. 

História Patológica Pregressa 

Já teve (e tem ainda) todo tipo de doença causada pela 
fome, falta de saneamento, poluição e baixa qu_alidade_ de 
vida, agravados por uma péssima rede assistencial de saúde. 
Portador de_ _l__milh_ã_o de casos de malária, 400 mil vítimas 
de hansenfase, 10 milhões de esquistossomóticos~ 8 milhões ' 
de chagá~ico~ e 1 novo caso de tuberculose a cada 30 minutos. 

Ocupa o terceiro lugar em número de casos de Aids ero todo 
·_o mUndo. Sofre a ameaça cons~ante de surtos de _meningite, 
dengue hemoriágica e mais re6entemerite de cólera. Cerca 
de 1 ,5 milhão de trabalhadores são vítimas de acidentes de 
trabalho por ano, com um total de 5 mil mortes/ano devido 
aos elevados riscos nos locais de trabalho e à desnutrição 
do trabalhador brasileirÇ). 

Queixa Atual 

Calamidade pública na rede de assistência à saúde, asso- · 
dado ao autoritarismo e incompetência. Instalações físicas 
precárias. Equipamentos sucateados e sem manutenção. ca
rência de medicamentos e insumos básicos para diagnóstico 
e terapêutica. Equipes deficitárias de profissionais de saúde, 
existindo casos de ausência de especialistas indispensáveis ao 
atendimento emergencial. O aviltamento salarial e as péssimas 
condições de trabalho chegaram a provocar a evasão de recur
sosP.~:~manos agravando a já precária qualidade da assistência. 
Investimentos insuficientes, má gerência e -malversação dos 
poucos recursos existentes. O mau uso das poucas verbas 
aplicadas em saúde geram indicadores de saúde dos piores 
entre os países do Terceiro Mundo. 

QUADRO! 

Gasto público consolidado (Federal + Estadual + Municipal) 
Estimativas para o perlodo 1984-1989 

(Em US$ milhões de 1987) 

Anal GutoTotal 'JiidoPm Gasto Total PJCapita 

(B:n US$ de 1987) 

1984 5,185,5 2,10 39,1)9 
1985 5,996.8 2,15 44,23 
I !~&i 6,686.3 2,18 48,27. 
1987 8,69().5 2,77 61,44 
19ll8 8,131.6 2,61 56,29 
1989 8,104.0 2,48 54,84 

OBS.: A Organfzaç!o Mundial de SaCide - OMS recomenda um 
gasto mínimo de US$ soo per capita 
Foote: Andre Mediei 

Se utilizarmos como critério o PIB, o gasto do Brasil 
com a saúde é cerca de 30% em relação ao PI:B dos países 
que têm uma política de saúde digna para os seus cidadãos. 

QUADRO II 

~------~~----~~:0~~--,-=Porc~:tagem do PI~ _:as to-~ Saúd~-
EUA 12,0 % 

I FRANCA 8,0 )\ 

l 
INGLATERRA 8,0 % 
CANADÁ 8,0 X 
ARGENTINA 5,6 % 
BRASIL 2,5 à 3,0 % 

--------~-----~-- ----------------
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Esta diferença é assustadora quando utilizamos como cri~ 
térío o· gastO públicO por habitante. (vide quadro III emane
xo). Mesmo quando comparamos corri os países latino ameri-

canos,- o GOVerno brasileico é um dos qUe menos investe em 
saúde. 

QUADRO IV 

Gasta ___ prç:amentário do C5overno Federal com a Saúde. 

-------------------·-------------
CHILE 
BOLIVIA 
PERU 
BRASIL 
COLOMBIA 

9,0 % 
10,3 % 
5,6 %· 
4,1 % 
4,0 % 

---------------·--- _ _J_ ______ _ 

Para o ano de 1992, a dotação orçamentária apresenta 
a redução de 4,5 bilhões de dólares em relação a 1991. Escân
dalo maior é o desvio de recursos da saúde para outros fins. 
São 670 milhões de dólares para a construção dos CIAC. 

História da Doença A tua! 

Paciente Brasil, que na área de saúde se encontrava croni .. 
camente enfermo até março de 90, apresentou piora conside
rável de seu quadro clínico, a partir desta data, quando as 
pressões externas impostas por credores internaciOnais conta
minaram o Governó com o projeto 1l~eoliberal, mascarado 
por um quadro de modernidade que Ieyou o paciente à reces
são. Neste contexto afloraram os sinais e sintomas do arrocho 
salarial, do desemprego, do confisco da poupança, das obras 
sem licitação (90%), favorecendo as empreiféifãS ligadas ao 
governo Collor. Junto com esses sintomas, retornam quadros 
anteriores representados pelo autoritarismo, as fraudes no 
setor público, as medidas de exceção agora denominadas de 
"medidas provisórias", o desrespeito ao poder Legislativo e 
Judiciário. - - -

Com a nomeação do Ministro Alceni pãra a Saúde a 
iatrogenicidade tomou conta do paciente. Este resolveu atacar 
os profissionais de saúde, especificamente o -rn.édico, ~orno 
responsável pela situação de calamidade que viviam nossos 
hospitais. Ministrou terapêutica inadequada ao paciente Bra
sil. Fez um falso diagnóstico e deu remédio errado. Com 
isso, o quadro se agravou. 

Os agentes etiOlógicoS nãO fórânl -ãf3Cãdos nem sequer 
molestados. 

As doenças ligadas à miséria e à má distribuição de renda 
continuaram a proliferar. 

A mortalidade infantil e as doenças infecto-contagiosas 
aumentaram. Doenças tidas como erradicadas, que eram 
doenças do início do século, retornaram com toda a sua viru-
lência. - - - -- ---- ----- ---

A conduta médica do ministro foi COlocar nove· mil profis
sionais de saúde em disponibilidade, demitiu os guardas sanitá
rios de combate à dengue, nomeou diretores de hC?spitais que 
desativaram serviços inteiros; diminúfram O ii.,. de leitos, rema
nejaram lideranças médicas que resistiam e resistem a isso 
tudo. 

Os novos diretores, seguindo a orientação do governo, 
sucatearam ainda mais o setor público que, desmoralizado, 
beneficiou os merCaritilistas da saúde. 

A rede privada participante do Sistema único de Saúde, 
ao CO~Jtrário do que s_e imagina, está também sucateada em 
face dos atrasos no repasse dos recursos e de valores insufi
cientes no pagamento dos serviços contratados~ Como conse
qüência, hospitais gerais de grande porte têm fechado as suas 
portas, como ocorreu com o hospital da Santa Casa de Miseri
córdia do Estato de Mato Grosso do Sul, únicQ hospital exis
tente, na região, para atender casos de maior complexidade. 
- - Exemplos não faltam, como o Pronto Socorro do Hospital 

Federal da Escola Paulista de Medicina em São Paulo, ou 
ainda o fechamento do Hospital Geral em Goiânia, em novem
bro último. 

. O custeio da rede hospitalar pelo sistema AIH-UCA, 
além de ser insuficiente para cobrir o alto custo operacional 
está em desacordo com os mandamentos da legislação de saúde 
em vigor. 

Em meio ã crise, o goVerno propõe oS contratos de gestão 
como forma de entregar os serviços e patrimônios públicos 
a setores privadOs. 

Alceni Guerra pregou uma falsa revolução na área de 
saúde. Porém, o lamentável quadro de abandono encontrado 
no início da sua gestão é, hoje, ainda mais dramático. Como 
se não bastassse, deixa o ministério acusado de transações 
fraudulentas, negociatas, corrupção, que não foram devida
mente apuradas, conforme parecer do Tribunal de Contas 
da União. 

As mochilas, bicicletas, guarda-chuvas, microlancetas, 
ambulâncias etc. formam o rastr-o de lama deixado pelo ex-mi
nistro. 

Em face do diagnóstico mal feito, da terapêutica iriade
quada e do descalabro administrativo, o paciente Brasil pio
rou, necessitando cuidados especiais e remoção para o CTI. 

Com a posse do novo ministro, Dr. Adib Jatene, fica 
evidente a enorme responsabilidade que tem pela frente. Mé
dico conceituado, de renome intem3ci0nill e professor univer
sitário, o Dr. Adib Jatene acende uma chama de esperança, 
de melhores dias, para a saúde brasileira. 

Apesar do currículo do novo ministro, entendemos que 
haverá de enfrentar interesses conflit3.nies e contradições do 
governo do qual participa. 

É preciso com a máxima urgência, adotar medidas de 
- curto~ médio e longo prazos para recuperar o Brasil doente. 
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Tratamento 

Nossas propostas são: _ 
1) Implantação imediata do Sistema único de Saúde. 
2) Aumentar o percentual do PIB destinado à saúde. 
3) Efetuar o repasse de recursos do Governo Federai 

para os Estados e Municípios, nos moldes da legislação vi-
gente. _ 

4) Acabar com o fisiologismo político partidário na área 
de saúde. __ _ . 

5) Remunerar condignamente o trabalho médico. 
~) Promover, no âmbito do SUS, um plano de cargos, 

carreira e salá~io, tendo como base para _o médico, o_ piso 

salarial equivalente a três salários mínimos necessários, calCll
lado pelo Dieese, por jornada semanal de 20 horas. 

7) Implementar políticas de Saúde Pública _que solucio
nem os problemas sanitáriOS âo País e erradiquem as doenças 
ligadas a miséria, foirie, falta de saneamento, etc. 

8) Defender junto às áreas econômicas do Governo Fe
deral, políticas voltadas para o desenvolvimento nacional, de
satreladas dos interesses dO grande capital nacional e estran-
geiro.-- -

9) Contra a privatização da seguridade social. - Asso
ciação Médica Brasileira - Conselho Federal de Medicina 
- Federação Nacional dos Médicos. 

COMPARATIVO DE INDICADORES DE SAUDE 
VS.GASTO PUBLICO POR HABITANTE(EM US$) 

w o 
=>· 
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IPERIODO- 19901' 
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CJ 
. ESPERANCA DE VDA 

11111 
TAXÀ t.«l!!T.~FANTL ..... ·, 
GASTO PUBLCO/HABIT 

tt1 !QUADRO IIII 

FONTE: RELAT.1aCONF. EST. SAUDE OUT/91, EM SP. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, volto 
mais uma vez à tnõuna desta _alta Casa do Congresso Nacional, 
para prestar minhas homenagens ao povo de Roraima, pela 
emancipação política e administrativa âe nosso Estado, que 
agora se consolida com a Promulgação da Constituição Esta
dual, em 31-12-91, fruto do trabalho incansável dos Srs. Depu
tados Estaduais, democraticamente eleitos em 3-10-90, que 
so_b a Presidência do Deputado Flávio Chaves, deram um 
exemplo de dedicação a causa pública, promulgando em me
nos de um ano este documento tão importante e indispensável 
à vída do povo e do Estado de Roraima. 

Quero nesta oportunidade Sr. Presidente e Srs. Senadores 
destacar o empenho da Assembléia Legislativa e ConstitUinte 

de Roraima, que numa demonstração de desprendimento 
coragem, agilidade e competência, ofereceu a socie"ditde rorai~ 
mense a_ sua Carta Constitucional, que _será o esteio para 
a consohdação de Roraima, definitivamente como unidade 
da federação brasileira. 

A ConstitUição de Roraima, Srs. Senadores é um docu
mento histórico, como também é. histórico o momento político 
e administrativo de conso!idação pelo qual passou nosso jovem 
Estado, que apesar das dificuldades que extravasa, vislumbi-ã. 
um futuro promissor para seus filhos e também de contribuição 
para com a nação brasileira. 

Sempre observando os princípios da Constituição Fede
ral, a Constituição do Estado de Roraima foi arquitetada de 
maneira versátil e moderna, observando como princípios fun
damentais a Justiça e o bem-estar do~ cidadãos, procurando 
assegurar de forma patente direitos fundamentais como a 
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igualdade perante as' leis e direitos_ sociais como educação; 
saúde, trabalho, previdência social, etc. 

A Constituição de Roraima, Srs. SenadOres, é um docu
mento abrangente, _que assegura a participação de todos na 
vida política e administfativà do Estado. Pontos importantes 
como a questão do meio ambiente, a questão indígena, ciência 
e tecnologia, desportos, cultura, transporte e habitação são 
dispositivos ·presentes na nossa Coristituição, -Sempre objeti
vando o bem-estar da coletividade roraimense. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para finalizar quero mais 
uma vez saudar o povo de Roraima e manifestar meus inelho
res votos de reconhecimento aos Srs. Deputados Estaduais 
pelo trabalho sereno~ objetivo e históriCO que ofereceu a Ro
raima a sua Carta Magna. Solicito, neste momento, a trans
crição da ConstituiçãO do Estado de Roraima nos Anais desta 
Casa. -

Era o que tinha a dizei'. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JOÃO FRANÇA EM SEU iJJSCúRSO: . 

CONSTITUIÇÃO DOESTADO 
DE RORAIMA 

Preâmbulo 

Nós, representantes do povo roraimense, livre e democra
ticamente eleitos, reunidos em Assembléia Estadual Consti
tuinte, inspirados- nos princípios constitucionais da República 
e no ideal de a todos servir e a todos assegurar Justiça e 
Bem-Estar, inVCfCando a_Proteção de Deu~, promulgamos a 
Constituição do Estado de Roraima. 

TÍTULO I 
Princípios Fundamentais 

Art. 19 0- Estado de Roraima, unidãde inseparável da 
República Federativa do Brasil, formado pela união indisso
lúvel de seus Municípios, constitui-se e-m Estado Membro 
da Federação BraSileira, regido, nas suas relaÇões nacionais, 
pelos princípios de sua autonomia estaduaJ e da p-revalência 
dos direitoS humanos. 

Art. 29 São poderes do Estâ:do, independentes e harmó
nicos entre si, o Legislativo, o Executivo -e ·o JUdiciário. 

Parágrafo único. Salvo exceções previstaS -nestã Consti
tuiÇão, vedado a qualquer um dos Poderes delegar atribuições, 
defesa a quem for investido na função de um deles exercer 
a de outro. 

Art. 39 COiistituem objetívos fUnàamentaís do Estado 
de Roraima: 

I-construir uma_sociedade livre, justa~ e SOlidária; 
II-garantir o desenvolvimento regíoriã.I, objetivando o 

bem comum; 
III- incentivar o inteicâmbio sócio-económiCO, cultural, 

político e ambie-ntal, no âmbitO -dos -Estados da Amazónia 
Legal. 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais 
ÇAPÍ'I'{JLQ l 

Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos 

Art. 4<:> TOdos são iguais perante a lei, nOS termos da 
Constituição Federal. 

CAPÍTULO II 
Dos DirCitos Sociais 

Art. 59 Siõ direitos sociais: a educação, a saüde, o tra
balho, ? lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
matermdad~ e infância, a ~ssistência aOs de_se~parados, na 
forma do dtsposto na Constituição-Federal. 

TÍTULO lii 
Da Organização do Estado 

CAPÍTULO I 
Da Organizaç-Bo POI_ítico-AdminiSti-ativ~O-

Art. 6'-' A organização político-administrativa do Esta
do compreende os Munic1pios, regidos por Ceis Orgân-icas 
próprias, observados os princípios da Constituição Federal 
e desta. 

· Art. 7• A cidade de Boa Vista, Capital do Estado de 
Roraima, e nela os Poderes têm sua sede. ___ o 

Parágrafo único. O GOvernador, com autorização da 
Assembléia Legislativa, pode decretar a transferência da Capi
tal temporariamente para outra cidade do território estadual. 

Ai-t.- gs>- Os limites territoriais do Estado de Roraima 
compreendem o espaço físico tradicionalmente ocupado pelo 
extinto território Federal de Roraima. 

Art. 99 Cinco de outubro, data magna de Roraima, fe
riado em todo o território do Estado. 

Art. 10. -o- EstadO ãdOtará cOrilo--síiiiboiÔs o _-hino, a 
bandeira, o brasão de armas e outros estabelecidos em lei. 

Parágrafo únicO. Os -MunicípiOs podúão ter Sínlbolos 
próprios. -

Art. 11. Compete ao Estado: 
I- zelar pela guarda da Constituição, das Leis e. das 

instituições democráticas, e conservar o ·património pUblico; 
II- dispor sobre sua organização constitUcional, exercer 

as funções do seu Governo próprio, e prover as necessidades 
da administração autônoma de seus serviços; 

III- instituir e arrecadar os tributos e aplicar suas ren
das. 

IV-manter a ordem jurídica democrática e a segurança 
pública; 

V- elaborar e executar planos de organização do territó
rio estadual e de desenvolvimento económico e "sociãl; 

VI- cuidar da saúde pública e da proteção e garantia 
das pessoas portadores de deficiências; 

VII- proteger os documentos, as obras e outros bens 
de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturaiS notáveis e os sítios arqueOlógicos; 

VIII- impedir a evasão, a destrUição- e a descaracte
rização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural; 

IX- propo-rcionar os meios de acesso à educação, cultu
ra, ciência e tecnologia e ministrar o ensino público, inClusive 
profissional; 

X- proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em quaisquer de suas formas; 

XI -proteger e conservar as florestas. a fauna, a flora 
e os campos gerais e lavrados; 

XH- fomentãr -a produção agropeeuária -e- industria-l. 
assim como organizar o abastecimento alimentar; 

XIII- promover programas de construção de moradias 
e melhoria das condições habitacionais e de- saneamerl.to bá
sico; 
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XIV- combater as causas da pobreza e os fatore~ de 
marginalização, promovendo a integração social dos setores 
desfavorecidos; 

XV- registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões 
de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais em seu território; 

XVI -estabelecer e implantar política de educação para 
a segurança no trânsito; _-

XVII- Elaborar e executar a políticã e plano rodoviá
rios, estaduais, implementando os serviços de transporte inter-
municipal diretamente, por concessão ou permissão. ' 

XVIII -promover a defesa permanente contra as cala
midades públicas; e 

XIX- cooperar técnica e financeiramente com os· servi
ços municipais de atendimento da população, com os progra .. 
mas de educação especial, pré-escolar e de ensino fundamen
tal. 

Parágrafo único. A cooperação entre o Estado e os Mu
nicípios será definida em Lei Complementar e visa ao equilí
brio do desenvolvimento e do bem-estar nos .âmbitos esta.dual 
e municipal. 

Art. 12. Incluem-se entre os bens do Estado: . 
I- as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emer

gentes ou em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da 
lei, as decorrentes de obras da União; e 

II- as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas situa
das em seu território. 

Art. 13. Compete- 3(:) Estado, concorrentemente com 
a União, legislar sobre: 

I- direito f:i'ibutário, financeiro, penitenciário. eco'rlô-
mico e urbanístico; 

II- orçamento; 
III- Juntas Comerciais; 
IV- custas dos serviços forenses; 
V- produção e consumo; 
VI -florestas, Caça, pesca, fauna, conservação e preser

vação da natureza, defesa do solo e· dos recursos naturais, 
proteção·ao meio ambiente e controle da poluição; 

VII- proteção ao património histórico, cultural, artís
tico, turístico e paisagístico; - -

VIII- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico; -

IX-educação, cultura, ensino e desportos; 
X- criação, competência, com:posição e funcionamento 

dos Juizados Especiais; - -
XI- procedimento em matériã piocessual; 
XII- previdência social, proteção e defesa da saúde; 
XIII- assistência jurídica e defensaria pública; 
XIV- proteção e integração social das pessoas porta

doras de deficiênciãs; 
XV- proteção à infâ_ncia e jtivenfude-;· 
XVI- organizaçãO, garantias, direitos e dev_e.re_s da Polí-

cia Cívil; e _ 
XVII- organização, garantias, direitos e deveres da Po

lícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 
Art. 14. O Estado articulará, no âmbito do seu Territó

rio, a ação administrativa com Q objetivo de: 
I -integrar o planejamento, a organização e a ex~cuçáo 

de funções públicas de interesse comum em áreas de 1ntensa 
urbanização; e . · --. · . 

II -contribuir para redução das desigualdades regto~~Is, 
mediante execução articulada de planos, programas e proJetos 

regionais e -setoriais, dirigidos aõ desenvolvimento .global da 
coletividade do mesmo complexo' geoec~nómico e- social. 

CAPÍTULO Ii . 
' · n'os Municípios 

· SEÇÃOL 
DisPóslçp~s. vr~~ 

Art. 15. A Lei Org~~iFa Municipal, pela qual se rege
rão os Municípios, será votiiçla ,e, promulgada pelas Câmai"as 
Municipais, observando os princípiOs da Constituição Federal 
e desta Constituição. · ·-

Art. 16. A fiscaliZação do Município Será exércida pelo 
Poder Legislativo Municip.al, · medíanie COntrole· extérno do 
Tribunal de Contas do Estado e controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei. · 

§ 1"' O parecer prévio, ernTtido pelo Juiz competente 
sobre as contas que o PrefeífO anUalmente deve prestar, só 
deixará de prevalecer por decisâo de 2/3 (dOis terços) dos 
membros da Câmara MunicipaL · 

§ 29 As contas dos municípios ficarão~ durante 60 (ses
senta) dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte 
para exame e apreciação, pode-ndo questióriar-lhe a legitimi-
dade, nos termos da lei. - - - -

Art. t' A criação, incorpóraÇãcl,- fUsão e desmembra
mento de Municípios se farão obedecendo ao dispostO ·no 
art.~ 18, § 49 da Consti~uição Federal e, ainda, aos requisitos_ 
previstos em Lei Complementar. 

SEÇÃO II 
Da .Inte~e!_l.Ç~o 

· · Art. 18. O Estado não pode intervir rio Municfpi<? exCe
to quando: 

I- deixar este de pagar, sem motivo de força maior, 
por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 

II- não forem prestadas as contas devidas, na forma 
da lei; 

III- não tiver sido aplicado o mínimo eXigido da receita 
municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino; e 

IV- o Tribunal de Justiça der' provimento a represen
tação para assegurar a observãÍlcia ·de princfpicis' indicados 
nesta Constituição ou para prover a execução de Lei, de ordem 
ou decisão judicial. 

§ 19 A inteivenção serâ. decretada pelo Governador, 
de ofício, ou mediante solicitação da Câmara Municipal, apro
·vada pelo voto da Inaioria absoluta dos seus merribros, depen
dendo sua execUção de prévia apreciação e aprovação da As
sembléia Legislativa, no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 29 Aprovada a intervenção, o Governador nomeará 
o Interventor, que assumirá seus encargos perante a Mesa 
d;:t Câmara Municipal ou, se for o caso, perante a autoridade 
judiciária competente, mediante a pi-estação do compromisso 
de cumprir as ConstituiçõeS Federal e do Estado, observar 

_as Leis e os limites _do .D~r_e~9_ Interventivo,_para bem e 
legalmente desempenhar as funções de seu encargo extraor-
dinário, - -

§ 3<? Se a Assembléia Legislativa estiver em recesso, 
será convocada extraordinariamente em 24 (vinte e quatro) 
horas. 

§ 49 O interventor prestará Contas de sua administração 
na Câmara Municipal e _ao Tribun;:tl_de Contas, nas mesmas 
condições estabelecidas para o PrefeitO Municipal. 

§ 59 No caso do inciso IV deste artigo, dispensada a 
apreciação pela Assembléia Legislativa, o decreto se limitará 
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a suspender a· execução do atÕ impugnado se essa medida 
bastar ao restabelecimento da normalidade. 

§ 6~' Cessados os motivos da ,Intervenção, as autorida
des afastadas de seus catgos a esses retornarão, salvo impedi-
mento legal. ' - ' · 

CAPÍTULO III 
Da Admiidstr"açãO Pública 

SEÇÃOI 
DisposiçõeS Gerais 

Art. 19. A adminístrãÇãá p-ública direta, indireta Ou 
fundacional, destina-se a servir a socíedade, _obedecendo aos 
prillê::fpiós- da leg~Iidade, impessoalidade, moralidade e publi
cidade. 

Art. 20. A investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
e de prOvas e títulos, ressalvada a nomeação para cargo em 
comísSáo; declarado em lei de livre nomeação e: exoneração. 

Art. 21. É vedada a estipulação de limite máximo de 
idade para o- ingresso no serVíço público, excetuados os casos 
estabelecidos em lei e os previstos pela Constituição Federal 
para a aposentadoria compulsória. -

Art. 22. É obrigatória a publicação dos atos adminis
trativos no DiárJo Oficial do Estado para que produzam seus 
efeitoS regulares. 

Art. 23. Incumbe ao Governo do Estado, na forma da 
lei, diretamente sob o regime de concessãq _ou permissão, 
sempre mediante licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo úflico. A lei disporá sobre: 
, I - o regime das empresas· concessionárias e permissio

nárias~ seu contrato e sua prorrogação, bem como as condições 
de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão_ ou per-
missão; - · · 

II - os direitos dos usuários; 
III - a política tarifária; e 
IV- a obri_.gação de manter serviços adequados. 
Art. 24. E facultado ao Estado e Municípios abrirem 

licitação para construção de obras pUblicas, as quais poderão 
ser exploradas pela empresa vencedora por prazo determinado 
e sob fiscalização do Poder Público. -

Art. 25. A criação de empresas públicas, sociedades 
de economia mista é fundações mantidas pelo Poder Público, 
bem como sua transformação, fusão, cisão, incorporação, ex
tinção e privatizã:Ção, dependerão de lei específica e autori
zação do Poder Legislativo. 

Art. 26. Todos têm direito a receber dos orgãos públi
cos informações de seu interesse, ou de interesse_ particular, 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

SEÇÃO II 
Dos Servidores Públicos 

Civis e Militares 

Art. 27. O Estado e os Municípios -instituirão, nO âmbi
to de suas competências, regime jurídico único e planos de 
carreira para os servidores da administração pública direta, 
das autarquias e das fundações públicas, observada a Consti
tuiçãO Federal. 

§ 19 Serão observados, como limites máximos de remu
neração, no âmbito dos respectivos Poderes, os valores perce
bidos em espécie a qualquer título por Deputados Estaduais, 
Governador do Estado e Desembargadores e, nos Municípios, 

os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo 
Prefeito. , _ _ _ 

§ 29 Os vencimentos dos cargos dos PodereS LegíS:tativo 
e Judiciário não poderão ser superiores aos-pagos pelo Poder 
Exec~tivo. . 

§ 3~ Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou 
idêntico fundamento. 

.§ 49 Fica o Poder Executivo autorizado a pagar gratifi
cação de interiorização aos servidores públicos civis e militares 
da administração direta e indireta, a qual será regulamentada 
na forma da lei. 

Art. 28. São servidores públicos militares estaduais os 
integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Mili
tar, sobre cujo Estatuto a lei dispor. · 

§ 1"' As patentes dos oficiais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar são conferidas pelO GovernadOr 
do Estado. 

· § 29 As patentes _e graduações, com prerrogativas, e 
os direitos e deveres e elas inerentes, são asseguradas em 
sua plenitude aos oficiais e aos praças da ativa, da reserva 
remunerada ou reformados da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar. sendo~ lhes privativos os títulos, postos, 
graduações e uniformes militares. 

Art. 29. Lei Complementar disporá sobre o ingresso, 
direitos, garantias, promoção, vantagens, obrigações e tempo 
dt;; seryiçº do servidor militar. 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Lee:islativo 

SEÇÃO I 
J;>a Assembléia Legislativa 

Art. 30. O Poder Legislativo exercido pela Assembléia 
Legislativa, constituída de Deputados eleitos e investidos na 
forma da legislação federal para uma -legislatura de quafro 
anos. -

§ 19 O número de Deputado EStaduais corresponderá 
ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Depu
tados e, atingindo o númnero de 36 (trinta e seis), será acres
cido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima 
de doze. 

§ 2"' A Assembléia Legislativa se reunirá, anualmente, 
na Capital do Estado, de 15 (quinze) de fevereiro a 30 (trinta) 
de junho e de F (primeiro) de agosto a 15 (quinze) de dezem
bro. 

§ 3"' As reuniões marcadas para 15 (quinze) de feve
reiro, 30 (trinta) de junho, I' (primeiro) de agosto e 15 (quinze) 
de dezembro serão transferidas para o 1"' (primeiro) dia útil 
subseqüente quando recaírem em sábados, domingos ou feria
dos. 

§ 4~ No 1"' (primeTro) ano da Legislatura, a Assembléia 
Legislativa se !eunirá em sessões preparatórias no dia 1 ~ (pri
meiro) de janeiro para a posse do Govern_ador e do Vice-Go
vernador, de seus membros e para eleição da Mesa com man
dato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente subseqüente. 

§ 59 a· período legislativo não será interrompido sem 
a aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e do Projeto de Lei do Orçamento. 
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§ 6" A convocação extraordinária da Assembléia Legis-
lativa será feita: , 

I- pelo Presidente. nos seguintes casos: 
a} decretação. de estado de sítio. ou e·stado de defesa que 

atinja o todo ou parte do território do Estado; 
b) intervenção no Estado_ou em Muniçípios; e 
c) recebimento dos autos de prisão_de Deputado, na hipó-

tese de crime inafiançiivel. - - - -

II- pela maioria absoluta dos membros da-AsseiTibléi3 
Legislativa, ou pelo Governador, em caso de urgência ou 
interesse público relevante~ - · 

§ 79 Na sessão legislativa cxtr8.0fdiilária,a Asseffibli!ía 
Legislativa deliberará somente sobre matéria para a c(Ual fõi 
convocada. · 

Art. 31. A Assembléia Legislativ~ constituirá--Coinfs.:. 
sõeS Permanentes e Temporárias, cOÍlstifllÍdas na form3 do 
Regimento Interno e Coin as atribuições nele previstas confor-
me os termos do ato de sua criação. · · 

§ 19 As Comissões, em razão da inatéria de sua conipe·-
tência, Cabe: · · · · ' · .· 

I- discutir e votar Projetas-de -~ei _qu~, segundo o Regi..: 
mento Interno, não se incluam na competência originári~ do 
plenário, Cabendo recurso para estes, no prazo de 5 (cinco) 
dias· da publicação, por iniciativa de __ 1110 (um décimo) dos-
Deputados. · 

II- convocar Secretários de Estado, dirigen_tes de autar
quias, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
fundações instituídas ou -m3htidas pelo Poder Público, para 
prestar pessoalmente, no prazo de 15 (quinze) dias,-informa
ções sobre assuntos previamente determipados, importa,ndo 
em crime de responsabilidade, a ausência sem justj{ica,tiva 
adequada; 

·III- convocar o Procurador-Geral da Justiça, o Procura
dor-Geral do Estado, o Defensor Público Geral e os Coman
dantes Militares para prestarem inform3.Ç6es a respeito de 
assuntos previamente fixados, relacionados com a respectiva 
área; - -

IV--: acompanhar a execução orçamentária; 

V -velar pela completa adequação dos atos do Poder 
Executivo que regulamentem dispositivOs legais; 

VI- receber petições, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autori
dades ou entidades públicas; e 

VII -apreciar planos de desenvolvimento e programas 
de obras do Estado, e sobre eles emitit pareceres. 

§ 29 As ComissõeS Parlamentares de Inquérito~- obser
vada a legislação, são específicas no que lhes couber; terão 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, 
além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas 
a requerimento de 113 (um terço) dos membros da Assembléia 
Legislativa, e sua -aprovação dependerá de deliberação do 
Plenário, para apuiaçâo de fato determinado e por prazo cer
to, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao . 
Ministério P-úblico ou a outra autoridade competente, para 
que promova a responsabilidade civil, criminal ou admi!JfS~ 
trativa Ços ~t?-frato~es. 

§ 39 A omissão de informações às Comissões Perma
nentes e Comissões Parlamentares de lnquérito, inclusive as 
que envolvam sigilo, ou a prestação de informações falsas, 
constitui crime de responsabilidade. 

SEÇÃO II 

Das AtribuiçõeS do Poder 
. Legisl~tivo 

''' 
Art. 32. Cabe a Asserilbléia Legislativa, com sanção 

do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência 
do Estado, especialmente so_bre: 

I- a organização administrativa e judiciária do Minis
tério Yúólico, da Defensoria.Pública e da Procuradoria Geral 
do Estado; 

II- a criação·, transformação e extinção de cargos, em
pregos e funções públicas e fixação dos respectivos venci
mentos, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; · 

_ III- sistema tributário, arrecadação e distribu.,ição de 
rendaS; --

IV -Plano-Plurianual de Investimentos, Diretrizes -or
çamen~árias, prçamento Anual, operação de crédito e -dívida 
pública; 

V-- criação e extinção de Secretari.as de_ Estado; 
VI- prestação de garantia, pelo Estado, em operações 

de crédito contratadas por suas autarquias, fundações,·e:mpre
sas públicas, sociedades de economia mista e Municípios; 

-VII- normas ge_rais para exploração ou concessão, bem 
como para fixação de tarifas ou preços dos serviços públicos; 

_ ~!1_1_-:::- pr_çq::dii!lento e_m_ maté_ria processual; 
IX- proteção, recuperação e incentivo à preservação 

e conservação do meio ambiente; 
JÇ ~dispor sobre servidores públicos da administração 

direta, autarquias, fundações e seu_ Regime Jurídico únlco; 
e 

Xl-criação, incorporação, fUsão e desmembramento 
de MunicípioS. 

Art. 33. Da competência-exclusiva da Assembléia Le
gislativa: 

1- estabelecer limites globais para o ·montante da dívida 
mobiliária do Estado e dos MunicfpioS; 

II- aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, 
na forma de Lei Complementar, a destituição do ProCurador 
Geral da Justiça e do Titular da Defensoria Pública; 

III -apreciar as contas anuais do Tribunal de Contas 
do Estado, na forma de seu Regimento Interno; 

IV- autorizar previamente operações financeiros de in
teresses do Estado; 

V- autorizar referendo e convocar plebiscito~ nã. forma 
da Lei; 

VI-autorizar, previamente, alienação e cessão a título 
oneroso ou não, de bens imóveis do Estado com área superior 
a 3.000 m'\ se urbanos, e a 2.000 hectares, se rurais. 

VII- fiscalizar convênios, acordos ou contratos com os 
Goverrios Federal e Municipais e com as entidades de direito 
público' ou privado que resultem para o Estado quaisquer 
encargos não estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamen
tárias. 

VIII -sustar contratos impugnados pelo Tribunal de 
Contas do Estado; 

IX-autorizar, por deliberação de 2/3 (dois terços) de 
seus membros a instauração de processo contra o Governador, 
Vice-Governador e Secretários de Estado; 

X- processar e julgar o Governador e o Vice-Gover
nador do Estado nos crimes de responsabilidade, e os Secre
tários de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com 
aqueles; 
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XI-- processar e julgãr o Procurador Geral de Justiça 
e o Procurador Geral _do E~tfldQ nos crimes de responsabi-
lidade; , -.-- ,-, 

XII- conhecer da renúncia do Governador e Vice-Go
vemador; 

XIII- conceder ou recusar licénça ao Governador e ao 
Vice-Governador para que interrompam o exercício de suas 
funções; "--- •;'"." · .-- - _-

XIV- conceder licença, bém como autorizar ó 'GOver
nador e o Vice-Governador a se ausentarem do País, por 
qualquer tempo, e do Estado quando a ausência exceder a 
15 (quinze) dias; '' · 

XV -aprovar previamente, por maro-ri"a: oióSolllta ~dos 
Deputados, proposta de empréstimos interno-S; ·_ 

XVI - fixar, por proposta do Governador; Hmites glo
bais para o··montante da dívida consolidada do E~tado e_ Muni-
cípios; -- -

XVII- dispor sobre limites globais e condições p~_r~ as_ 
operações de crédito externo e interno do Estado, dos Muni
cípios e de suas Autarquias e de demais entidades controladas 
pelo poder público estadual; _ ' 

XVIII -escolher 2/3 (dois terços) dos Conselheiros 
membros do Tribunal de Contas do Estado, por voto secre-to, 
após arguição pública, observado o disposto nó art. 235, III, 
da COnstituição Federal. 

XIX- fixar, para cada exercício financeiro, a -remune
ração do Governador, Vice-Governador, Secretários de Esta
do e, para a legislatura seguinte, a·remuneráçã9 __ d,()SÚepu
tados Estaduais, observando o que dispõe a CánstituiÇãõ Fe-
deral; - -

XX - suspender, no todo ou em parte, a execução de 
Lei ou de ato normativo declarado "inconstitucional em deCisão 
irrecorrível do Tribunal de Justiça; 

XXI -solicitar intervençãO federal para aSsegUrar o livre 
exercício de suas funções; 

XXII- aprovar a criação, incorporação, fusão e des
membramento de Municípios; 

XXIII - proceder a tomada de contas do Governador 
quando não apresentadas dentro de 60 (sessenta) dias após 
abertura da sessão legislativa; 

XXIV- resolver defmitivamente Sobre --acordOs ou a tos 
interestaduais que acarretarem encargos· ou ·compromiss-os 
gravosos ao património estadual; 

XXV- transferência temporária da sede do GOverno; 
XXVI- eleger a Mesa e constituir ComiSsões; -
XXVII- elaborar seu Regimento Interno; 
XXVIII- dispor sobre a organizaçã?, !ul":l~io~an:t~~t?, 

criação, transformação ou extinção dos Cargos, empregos e 
funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Dire _ _!Ihes 
Orçamentários; e - -

XXIX- fiscalizar os atos do Poder ExecutiVo,- fncluSive 
os da admiriistraçâo descentralizada. 

Parágrafo único. Salvo disposição constituciomil em 
contrário,- as- deliberações da Assembléia Legislativa serão 
tomadas por maioria de votos, presente ·a maioria de seus 
membros. 

§ V Desde a expedição do diploma. os membros da 
Assembléia Legislativa não poderão ser presos, salvo em fia~ 
grante de crime inafiançável, nem processados Criminalmente 
sem prévia licença do Plenário, mediante aprovação de 2/3 
(dois terços) d_~s seus membros. . 

§ 2" O indefeiiffiento do pedido de licença, ou àusência 
de liberação, suspende a prescriçãO" enquanto durar o man-
dato. - _ 

§ 3~" No caso de flagrante de crime inafiançável, oS autOS
serão remetidos dentro de 24 (vinte e quatro) horas à Assem
bléia Legislativa para que, pelo voto secreto da maioria abso
l';ltar ies_o.lva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação 
&~~. . . . . ..· . . 

. § 49 Os Deputados serão submetidos a julgamento pe-
rante o Tribunal de Justiça do Estado. 
_ § · 5? Os Deputados estão desobrigados a testemunhar 

sobre informaçõeS recebidas ou prestadas em razão do exer
cício do mandato, ou sobre pessoas que lhes confiarem ou 
deles receberem informações. 

· § 69 A incorporação de Deputados às Forças Arrnad~s. 
embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá 
de piévia l!cença da Assembléia Legislativa. 

§" 79 As imuriidades dos Deptitados subsistirão dur~nt~ 
o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante yoto, 
de 2/3 (dois terços) dos membros da Assembléia Legislativa, 
nos casos de atos praticados fora do recinto dessa Casa, que 
sejam incompatíveis coín a execução da medida. 

§ 8" No exercido de seu mandato, o Deputado ~erá 
livre acesso às repartições públicas e aOs órgãos da admínis- , 
tração direta e indireta. 

Art. 35. Os Deputados não poderão: 
I- desde a expedição do diploma: __ 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de Di-

reito público, autarquias, empresa pública, sociedade de eco
nomia mista ou empresa concession-ária de serviços públicos, 
salvo quando o· contrato obedecer a cláusulas uniformes; e 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remune
rado, incluindo os exoneráveis ad nutum, nas entidades cons
tantes da alínea anterior. 

II - desde a poss_e_: 
a) ser proprietários, controladores ou diietores de em

presa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de Direito público, ou nela exercer função remu
nerada; 

b) patrocinar causa em que seja interessada qualquer 
das entidades a que se refere a alínea a do inciso I; e 

c) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo 
federal, estadual ou municipal. 

Art. 36. Perderá o mandato o Deputado: 
I-que infringi! qualquer das proibiç_ões estabelecidas 

no artigo anterior; 
II -cujo procedimento for declarado incompatível com 

o decoro parlamentar; 
III- que deixar de comparecer, em cada sessão legisla

tiva, terá parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão 
autorizada pela Assembléia Legislativa; 

IV- que perderem ou tiverem suspensos os direitos polí
ticos; 

SEÇÃO III V -quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos pre-
Dos Deputados vistos na Constituição Federal; e 

Art. 34. Os Deputados são invioláveis por suas opi- , VI -que sofrer condenação criminal em sentença transi-
niões, palavras e votos. . tada em julgado. 
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§ f\' incompatível com o decoro parlamentar, além dos 
casos definidos n~Y Regimento Interno, o abuso das prerro
gativas asseguradas ao peputado ou a percepção de vantagens 
indevidas. 

§ 29 Nos casos dos incisos I, II e VI deste artigo, a 
perda do mandato será decidida pela Assembléia Legislativa, 
por voto secreto e maioria-absoluta, mediante provocação 
da Mesa ou de partidos políticos representados no Legislativo, 
assegurada ampla defesa. 

§ 39 Nos casos previstos nos -incisos III a V, a perda 
será declarada pela Mesa, de ofícío Ou mediante provocação 
de qualquer dos membros da Assembléia Legislativa ou de 
Partidos políticos nela representados assegurada ampla defesa. 

Art. 37. Não perderá o mandato Õ Deputado: 
I- investido na função de Ministro de Estado, Gover

nador de Território, SeCretário de Estado, do Distrito Federal, 
de Território e·_dc Prefeitura de Capital ou de chefe de missão 
diplomática temporária; e 

H -licenciado pela Assembléia Legislativa por motivo 
de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse p3rtiR 
cular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 
120 (cento e vinte, dias por sessão legislativa. 

§ 1 <:> O suplente será convocado, nos casos de vaga, com -
a investidora nas funções previstas neste artigo, ou de licença 
superior a 120 dias. 

§ 29 Ocorrendo vaga e não havendo suplente, se fará 
eleição para preenchê~ la se faltarem mais de 15 (quinze_) meses 
para o término do mandato. 

§ 39 Na hipótese do inciso I deste artigo, o Deputado 
poderá optar pela remuneração do mandato. 

SEÇÃOIV 
Do Processo Legislativo 

Art. 38. O proCesso legislativo córilpreende a elabo~ 
ração de: 

I- Emendas à Constituição; 
II- Leis Complementares; 
lii- Leis Ordinárias; 
IV- Decretos Legislativos; c 
V - Resoluções.. 

Art. 39. ÃConstituição poder ser emendada mediante 
proposta: _ _ 

I- de 2/3 (dois terços), no nifiiiiiiO, dos me_mbros da 
Assembléia Legislativa; 

II- do Governador do Estado; 
III- de mais da metade das Câmaras Municipais do Es

tado, manifestando-se cada uma dela_s_ pela maioria- relativa 
de seus membros; e 

IV- de cidadão, mediante iniciativa popular assinada 
por, no mínimo, 5% (Cinco pór cento) dos eleitores do Estado. 

§ 1"' A Constituição não poderá ser emendada na vigênR 
cia do estado de defesa ou de estado de sítio. 

§ 2~> A proposta será discutida e votada em dois turnos. 
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as vota
ções, o voto favorável de 3/5 (três quintos) dos membros 
da Assembléia Legislativa. 

§ 39_ A emenda à Constituição sei"á promulgada pela 
Mesa da Assembléia Legislativa, com o respectivo número 
de ordem. 

§ 4~> A matéria constante de proposta de emenda rejei
tada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. 

Art. 40. As Leis Complementares serão aprovadas pela 
maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa, ob
servados os demais termos da votação das Leis Ordinárias. 

Parágrafo único. Pa_r_a firiS: deste artigo, conSideram-se 
complementares, entre outras previstas nesta Constituição; 

I- a Lei de Organização Judiciária; 
II- a Lei Orgânica ·do Ministétiõ Público; 
111- a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado; 
IV- a Lei Orgânica da Defensaria Pública; 
V- a Lei Orgânica da ·Polícia Civil; 
VI -a Lei Orgânica da Polícia Militar; 
VII- a Lei Orgânica do Tribunal de Contas; 
VIII -a Lei Orgânica das entidades descentralizadas, 
IX- a Lei Orgânica do Fisco Estadual; 
X- os Estatutos dos servidores civis e militares; 
XI -o Código de Educação; 
XII- o Código de Saúde; 

---XIII- o Código de Saneamento Básico; 
--XIV- o Código de Proteção ao Meio Ambiente; 
---XV- o Código Estadual de Pioteção contra Incêndios 

e Emergência; 
XVI --a Lei que impusef requisitos para criação, íni::ór

poração, fusão e desmembramento de Municípios ou para 
sua classificação como estância de qualquer natureza; e 

XVII- Organização e Divisão Judiciárias, bem como 
criação, alteração ou supressão de ofícios e cartórios jUdi
ciários. 

Art. 41. A iniciativa das Leis Complementares e Ordi
nárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembléia 
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, 
ao _Tribunal de Contas, ao Procurador Geral de Justiça e 
aos_cidadãas, na forma e nos casos previstos nesta Constí
tuição. 

Art. 42. O GovernadOr poderá só licitar que os Projetas 
de sua iniciativa e exclusiva competência tramitem em regime 
de urgê.ncia. 
- § P Se a Assembléia Legislativa não deliberar em até 

4$_(guarenta e cinco) dias o projeto de que trata este artigo, 
o mesmo será incluído na ordem do dia até que seja ultimada 
a sua votação. -

-· § z~ o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de que trata 
o parágrafo_ primeiro não corre nos períodos de recesso da 
Assembléia Legislativa, nem se aplica aos projetas de código. 

_Art. 43. Aprovado o Projito de Lei na forma regimen
tal, será ele enviado ao Governador que, aquiescendo, o san
cionará e o promulgará. 

§ )" Se o Governador julgar o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta
to-á, tptal ou parcialmente, dentro de 15 (quinze) dias úteis, 
contados a partir da data do recebimento, comunicando, den
tro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da Assembléia 
Legislativa, o motivo do veto. 

§ 2" Veto parcial deverá abranger por iriteirõ O 3rtig0, 
o parágrafo, o inciso, o ítem ou alínea. 

§ 39 Send_o negada a sanção~ razões do veto serão cotn'u
nicadas ao Presidente da Assembléia Legislativa e imediata
mente publicadas se em época de recesso parlamentar. 

§ 4~ Decorrido o prazo em silêncio, se considerar san
cionado o projeto, sendo _obrigatória sua promulgação pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa no prazo de 10 (dez) 

·dias. 
§ 59 A Assembléia Legislativa deliberará sobre a maté

ria vetada em único turno de votação e discussão, no prazo 
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de 30 (trinta) dias de seu recebimento, considerando-se apro
vada quando obtiver o voto favorável da maioria absoluta 
dos seus membros, em escrutínio secreto. 

§ 69 Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido 
no§ 5<:>, o veto será incluído na ordem do dia da se_ssão imedia
ta, até a sua votação final. 

§ 79 Se o ~eto for r~j~it~Qo o Projeto de Lei será enviado 
ao Govern:idor do Es_tado para prqmulgação. 

§ 89 Se na hii:iótese do § 79 a Lei não for promulgada 
dentro de 48 (quarenta e· oito) -horas pelo Governador, o 
Presidente da Assembléia Legislativa promulgará, _e, se esse 
não o fizer, em igual prazo, caberá ao Primeiro Vice-Pre-
sidente fazê-lo. --

Art. 44. Ressalvados os projetosde iniciativa exclusiva, 
a matéria constante de Projeto de Lei rejcitado_somente pode
rá ser renovada, na mesma sessão legislativa, mediante pro
posta da maioria absoluta dos membros da Assembléia Legis
lativa. 

SEÇÃOV 
Da ConsultOria da Assembléia Legislativa 

Art. 45. À Consultaria Jurídica da Assembléia Legis
lativa compete exercer a representação judicial e o ássessora
mento técnico-jurídico ao Poder Legislativo. 

§ 1 o;> Resolução de iniciativa da Mesa da Assembléia 
Legislativa organizará ·a Consultaria da Assembléia Legisla
tiva, observados os princípiOS e regras peftineriteS da Consti
tuição Federal e desta Constituição, disciplinará sUa compe
tência e disporá sobre o ingresso na classe inicial, mediante 
concurso público de provas e títulos. 

§ 2<;> A Consultaria Jurídica da Assembléia Legislativa 
do Estado tem por titular o Consultor Geral, de liVre nomea
ção pelo Presidente da Assembléia dentre advogados com 
mais de 10_ (dez) anos de efetiva atividade profissional. 

SEÇÃOVI 
Do Tribunal de Contas 

Art. 46. O Tribunal de Contas, integrado por 7 (sete) 
Conselheiros, tem sede na Capital, quadro própriÇ> __ Q.~pessoal 
e Jurisdição em todo Estado, observado o dispo"Sto no art. 
235, Inciso III, da Constituição Federal. 

§ 1 o;> Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão no
meados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requi
sitos: 

I- ter mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade; 

II- idoneidade_ moral e reputação i.libada; 
III- notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, eco

nómicos e financeiros ou de administração pública; e 
IV -ter mais de 10 (dez) anos de exercício de função 

ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos 
mencionados no inciso_ anterior. 

§ 2~" --os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
serão escolhidos: 

I-um terço, pelo Governador do Estado, de sua livre 
escolha indicados alternadamente, entre os auditores e mem
bros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, cujoS 
nomes constarão em lista tríplice, segundo o critério de angi
guidade e merecimento; e 

II- dois terços, pela Assembléia Legislativa. 
§ 39 Caberá à Assembléia Legislativa indicar Conse

lheiros para a primeira, segUnda, quarta, sexta e sétima vagas 
e ao Poder Executivo para terceira e quinta vagaS. 

§ 4~ Os Conselheiros do Tribunal de CÕntas terão as 
mesmas prerrogativas, garantias, impedimentos, vencimentos 
e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do 
Estado, podendo aposentar-se somente com as vantagens do 
cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de 
5 (cinco) anos. 

Art. 47_. Os auditores, em número de 7 (sete), sã_o no
meados mediante concurso público de provas e provas e títu
los, dentre portadores de graduação em curso superior em 
Ciências Contábeis e Atuariais, Ciências Jurídicas e Sociais, 
Ciências Econôrnicas ou de Administração; quandO em substi
tuição a Conselheiros, têni as mesmas garantias e -impedi
mentos dos titulares e, quando no exercício de suas atribuições 
funeiõn-ais, as de Juiz da mais alta entrância. 

Art. 48. O Tribunal de Coúüts_, quando do ence-rra
mento do exercício financeira, preStai:á Contas da execução 
orçamentária anUal à Assembléia Legislativa. 

SEÇÃO VII 
D~ Fiscalização Contábil, J:i'inan~ira e Orçamentária 

Art. 49. A fiscalização contábil, financeíra e orçamen
tária, operacional e patrimonial do Estado, das entidades da 
administração direta e indireta e das fundações instituídas 
ou I;IIantidas pelo Po:der Público, quanto legalidade, legitimi
dade, economicidade, aplicações de subvenções e renúncia 
de receitas, Será exercida pela Assembléia Legislativa, me
diante controle externo do Tribunal de Contas do Estado 
e controle interno de cada Poder, observadas as dispoSições 

_ da .Constituição Federal. 

CAPÍTULO II 
Do Poder Executivo 

SEÇÃOI 
Das Disposições Gerais 

Art. 50. Os a tos de improbidade administrativa a carre
tarão suspensão dos_ direitos políticos, perda da função pública, 
indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma 
e gradação previstas em Lei, sem prejuízo da ação penal cabí
vel. 

Art. 51. Os Poderes do Estado e do Município. incluí
dos os órgãos que os compõem, publicarão trimestralmente 
no Diário Oficial do_ Estado o montante das despesas com 
publicidade pagas ou contratadas naquele período com cada 
agencia ou veíCulo de comunicação. 

Art. 52. Nenhum Projeto de Leí que implique a criação 
ou o aumento de despesa pública, será sancionado sem que 
dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios, para 
atender aos novos encargos. 

Art. 53. As Instituições Financeiras do Estado são obri
gadas a prestar as informãções adminiStrativas que lhes forem 
requeridas pela Assembléia Legislativa ou Comissão Parla~ 
mentar especialmente instituída para essa finalidade, ressal-
vado-o sigllo bancário. - -

SEÇÃO II 
Do Governador e do 

Vice-Governador do Estado 

Art. 54. O Poder Executivo é exercido pelo Gover
nador do Estado com auxílio dos Secretários de Estado. 

Art. 55. O Govúnador e o Vice-Governador do Está
do serão eleitos simultaneamente, atendido o disposto na 

· Constituição Fedei-ai e legislação eleitoral vigente. 
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Art. 56. O Governador e o Vice-Govefmidor tomarão 
posse-em sessão da Assembléüi. Legislativa, prestando com
promisso de manter, defender, cumprir e fazer' cumprir a 
Constituição Federal e a do Estado, observar as Leis e promo
ver o bem-estar geral. 

Parágrafo único. Se, decorridos !O (dez) dias da data 
fixada para a posse, o Governador e o Vice-Governador, 
salvo motivo de força maior, não tiverem assumido os cargos, 
estes serão declarados vagos pela Assembléia Legislativa. 

Art. 57. O Vice-Governador substituir"á o Governador 
nos seus impedimentos e o sucederá na vaga. 

§ 19 Para efeito deste artigo entende-se por impedimen
to os casos de licença, féiias ou doença. 

§ 2" Em caso de impedimento do Governador e do Vi
ce-Governador e de vacância dos respectivos cargos, será ob
servado o disposto no Título IV, ,Capítulo II, Seção I da Consti
tuição Federal. 

Art. 58. P"erde o mandato o Governador que assumir 
outro cargo ou função pública mi ·administração direta ou 
indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público 
e observado o disposto no artigo 38, I, IV e V, da Constituição 
Federal. 

Art. 59. _O Governador e o Vice-Governador não pode
rão ausentar-se do Estado por mais de 15 (quinze) dias conse
cutivos, e do País em qualquer tempo, sem prévia autorização 
da Assembléia Legislativa, sob pena de perda do cargo. 

Art. 60. O Governador e O-Yice-Governador deverão 
ser domiciliados na Capital do Estado, onde exercerão as 
suas funções. 

Art. 61. O. Governador e o V ice~ Governador, no ato 
da pos'se e ao térmfn-o do mandato, farão declaração pública 
de seus bens em Cartório de Títulos e Documentos, sob pena 
de responsabilidade. 

SEÇÃO Ili 
Das Atribuições do Governador 

Art. 62. São atribuições privativaS-do Governador do 
Estado: 

I- representar o Estado perante o Governo da União 
e as demais Unidades da Federação, bem corno em suas rela
ções jurídicas, políticas e administrativas, exercendo com aux_í
lio dos Secretários de Estado a direção. superior da Adminis
tração Estadual; 

II- nomear e exonerar os Secretários de Estado, dirigen
tes de empresas de economia rriiSüt, autarquias e fundações, 
o comandante-geral da Polícia Militar, o Procurador-Geral 
do Estado, o titular da Defensaria Pública e o Procurador
Geral da Justiça, observado quanto a este o disposto nesta 
Constituição e na Lei Orgânica do Ministério Público estadual; 

lli -sancionar, promulgar e fazer publicar as Leis, bem 
como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel exe
cução; 

IV -dispor sobre a organização e funcionamento àa Ad
ministração Estadual, na forma da Lei; 

V- vetar total ou parcialmente projetes de Lei; 
VI -decretar intervenção em Munidpios e nomear inter

ventor nos casos e_ na forma desta Constituição; 
VII - nomear os Desembargadores e os Conselheiros 

do Tribunal de Contas do Estado na forma desta ConstitUiÇão; 
VIII- prestar anualmente à Assembléia Legislativa, 

dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legisla
tiva, as contas relativas ao exercício anteriOr, con-Stiltiihdo-se 
crime de responsabilidade o seu descumprimento; 

IX- piopor à Assembléia LegislatiVa a mudãllça temPo
rária da sede do Governo; 

X - abrir crédito C:XtfãõidíriàiiO, na- fOrma da Lei; 
XI- realizar operações de crédito mediante prévia e es

pecifica autorização da Assembléia Legislativa e, se for o 
ç_aso, do Senado Federal; _ _ 
- -xn- celc~br3r com a União, outros Estados~ -Distrito 

Federal e MunicfpioS, convenÇões -e ajustes ad referendum 
da Assembléia Legislativa; 

XIII -promover desapropriação quando houver rele
vante interesse público, indenizando o proprietário pelo valor 
real do imóvel; 

XIV- remeter Mensagem e Plano de Governo à Assem
bléia Legislativa por ocaSiãó da aber_tura do período legisla
tivo, expondo a situação político-administrativa do Estado 
e solicitando as providências que julgar necessárias; 

XV- enviar à Assembléia Legislativa o Plano Pluria
nual, o Projeto de Lei de Diretrlzes-Orçame.ntárias e- as pro
postas de orçamento previstas nesta Constituição;· 

XVI - nomear o Procurador-Geral da Justiça dentre os 
integrantes da ca-rreita;-em lista trípHce elaborada pelo Minis
tério Público, na forma da Lei Complementar; 

XVII- ministrar, por escrito, as informações e esclareci
mentos que lhe forem solicitados pelo Poder Legislativo ou 
pelo Poder Judiciádo, no pr3.i:o máximo de 30 (trinta) dias, 
importando crime de responsabilidade o não-atendimento ou 
a prestação de informação falsa. 

XVIII -celebrar ou autorizar convênio ou acordo com 
pessoa jurídica de direito público interno, autoridade autár~ 
quica, sociedade de economia mista. empresa pública, conces
sionária e permissionária de serviço público e pessoa jurídica 
de direito privado; e 

XIX - prover e extinguir os cargos públicos estaduais 
na forma da Lei, e com as restriçõeS previstas nesta Consti
tuição. 

SEÇÃOlV 
.Da Competência _do Govérnador 

Art. 63._ É da competência-privativa do Governador 
a iniciativa de Leis que disponham sobre: 

I- Plano Plurianual, Diretrizes Oiç3me"ntái"iaS, Orça
mento, matéria fiscal e tributária; 

II -criação e extinção de cargos, funções, empregos pú
blicos na administração- direta, autárquica e fundacional, ou 
aumento de- aespesa pública, no âmbito do Poder Executivo; 

III- servidores públicos do Estado, seu regime juridico, 
provimento de cargos públicos, estabilidade e aposentadoria 
de funcionários civis e refoima e tiã.nsferência de integrantes 
da Polícia Militar para a inatividade; 

IV- organização da Procuradoria-Gerai do Estado; e 
V -criação, estruturação e atribuições das Secretarias 

de Estado, de órgãos e de entidades da administração pública. 
§ P Não será permitido aumento de despesa nos proje

tas de iniciativa Privativa do Governador, exceto nas emendas 
dos Projetes de Lei dos orçamentos anuais e de créditos adiciO
nais, que somente poderão ser aprovados, caso: 

I- sejam compatíveis cOm o plano plurianual e com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias~ - - - -- -

II- indiquem os recursos neceSsários, admitidos somen
te os provenientes de anulação de despesas da mesma nature~ 
za, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e 
seus encargOs, serviços de dívida, transferências tributárias 
constitucionais par3 os Municípiõs-, relacionadas com a corre-
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ção de erros o-u· omissões ou com dispositivos do texto do 
Projeto de Lei; e 

III- as autorizações para abertura de créditos suplemen
tares e- contratação_ de operações.-de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, que não"excedam a_ terça parte da 
receita total estimada para o exercício finanCeiro e, até 30 
(trinta) dias depois do encerramento deste. sejam obrigato
riamente-liquidadas. 

SEÇÃOV 
Da Responsabilidade do GoVernador 

Art. 64. São ciiineS ·de responsabilidade os atas ou 
omissõeS do Governador do Estado que atentem contra a 
Constituição Federal, esta Constituição e, especfahnente, con
tra: 

I-a existêncl~f-da União, do Estado ou os interesses 
peculiares dos_ Municípios; -

II- o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judi
ciário e do Ministério" Público; 

III -o exercício dos direitoS políticos, individuais e so
ciais; 

IV- a probidade na administração pública; 
V- a segurança interna do País, do Estado e_dos Muni-

cípios; 
Vl -a Lei Orçamentária:; e 
VII- o cumprimento das Leis e das decisões judiciais; 
Parágrafo único. A definição desses crimes, assim como 

o seu processo e julgamento, será estabelecido em Lei Federal. 
Art. 65. b Gove-rnador será submetido a processo e 

julgamento: _ 
I-nos crimes de responsabilidade, perante a Assembléia 

Legislativa; e _-- ·-- -- -
II- nos crimes comuns perante o Superior Tribunal de 

Justiça, depois de declarada por aquela, pelo voto de 2/3 
(dois terços) de seus membros, a procedência da acusação. 

§ 1~' O Governador será suspenso de suas funções quan
do incorrer: 

I- em infrações penais comuns, se recebida a-denúncia 
ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça; e 

II-em crimes de responsabilidade, após a instauração 
do processo pela Assembléia Legislativa. 

§ 2~> Se decorrido o prazo-de 180 (cento_e-oitérita) 4ías 
o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento, 
sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. 

§ 3~' Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas 
infrações penais Corimns, o Governador não estará s.ujeito 
a prisão. 

§ 49 O Governador, na vigência do seu mandato, não 
pode ser responsabilizado por a tos estranhos _ _a_o_ s:xerdcio de 
suas funções. 

SEÇÃOVI 
Dos Secretários de Estado 

Art. 66. Os Secretários de Estado serão escolhidos en
tre brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos e no exercício 
dos direitos políticos. 

Art. 67~ Os Secretários de Estado, auxiliares diretos 
e da confiança do Governador, serão responsáveis pelos atos 
que praticarem ou referendarem no exercício -do cargo. 

CAPÍTULO III 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI. 
Disposições Gerais 

Art. 68. São órgãos do Poder Judiciário: 
I- o Tribunal de Justiça; 
II- os Tribunais do Júri; 
III -os Juízes de Direito e Juízes Substitutos; 
IV -a Justiça Militar; 
V- os Juizados Especiais; 
VI- os Juizados de Pequenas Causas; e 
VII- os Juizados de Paz. 
Art. 69. Ao Poder Judiciário é ass~gurada autonomia 

administrativa e financeira. 
§ 1" O Tribunal de Justiça elaborará proposta orçamen

tária do Poder Judiciário dentro dos limites estipulados con
juntamente com os demais Poderes na Lei de Diretrizes Orça
mentárias. 

§ 2" Quando o regular exercício do Poder JudiciáriO 
for colhido pela não-satisfação oportuna das dOtações que 
l~e correspondam, caberá ao Tribunal de Justiça, pela maioria 
absoluta de seus membros, solicitar ao Supremo Tribunal Fe
deral intervençã_o da União no Estado. 

Art. 70. À exceção dos créditos de natureza alimen
tícia, os pagamentOs deVidos pela Fazend-a Estadual ou Muni
cipal, em virtude de sentença judiciária, serão feitos exclusiva-
mente na ordem cr_o_nológica de apresentação dos precatórios 
e conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 
casos o_u _de_ pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 
adicionais. - -

' § 1~ É obrigat6ri_a a inclusão no orçamento das epi:ida
des de Direito público de verba necessária ao pagamento dos 
Seus débitos cons~~_!!tes de precatórios judiciários, apreSen
tados até 19 (primeiro) de julho, data em que terão atualizados 
os seus valores, efetuando-se o pagamento até julho do exer
cício seguinte. 

§ 29 As dotações orçamentárias e os créditos abertos 
serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as im
portâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao 
Presidente do Tribunal de } ustiça determinar o pagamento 
segundo as possibilidades do depósito e autorizar, a requeri
mento do credor e exclusivamente para o caso de preterição 
de seu direito de precedênc_i~. o seqUestro da quantia neces
sária à satisfação do débito. 

Art._ 71. Lei de iniciatiVa do __ Tiibunal de Justiça "4is
porá sobre a estrutura e funcionamento do Poder Judiciário, 
disciplinando a organização e a Divisão Judiciária do Estado, 
criando e provendo os cargos de carreira da Magistratura 
e- dos seus serviços auxiliares, verificando-se ess_e provimento 
mediante concurso público de provas e de provas e títulos, 
segundo os princípios da Constituição Federal. 

Art. 72. Os Juízes gozam das seguintes garantias: 
I- vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adqui

rida após 2 (dois) anos de exercício. dependendo a perda 
do cargo, nesse período, de deliberação do Tribunal de Justiça 
e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em jul
gado; 

II- inamovibilidade, salvo por motivo de interesse pú
blico, na forma do inciso VIII do artigo 93 da Constituição 
Federal; e 

III- irredutibilidade de vencimentos, observado o dis
posto na ConstituiçãO Federal. 
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Art. 73. AoS Juízes é vedado: 
I- exercer, ainda que em disponibi!idãct~.-outro cargo 

ou função, salvo um de magistério;-- ----- ---
II- receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou 

participação em processos; e 
III- dedicar-se à atiVidade político-partidária. 
Art. 74. A Magistratura Estadual terá seu regime jurí

dico estabelecido no Estatuto da Magistratura, instituído por 
Lei Complementar Federal. -

SEÇÃO II 
Do Tribunal de JustiÇa 

. ~rt: _75. O Tribunal ?e-JUstiÇa, --com sede na Capital· 
e JUnsdiçao em todo o terntório do Estado, compõe-se de, 
no mínimo, 7 (sete) Desembargadores nomeados dentre os 
magistrados de carreira, membros do Ministério Público e 
Advogados, nos termos desta Constituição- e -com -ai atríbui
ções que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado 
estabelecer. . 

§ 1~ Um quinto das vagat;; do Tribunal de J~stiÇa será 
composto de membro_s do Ministério Público, com mais de 
10 (dez) anos de carreira, e de advogados de notório saber 
jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 (dez) anos 
de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla 
pelo órgão ofíciã.I de representação das respectivas classes. 
. § 29 O Tribunal de Justiça, recebidas as indicações em 

lista sêxtupla do Ministério Público e dos advogados formará 
lista trípl_ice, enviando-a ao Chefe do Poder Execuf:ivo que, 
nos 20 (vmte) dias subseqüentes, escolherá um dos integrantes 
para nomeação. 

§ 39 • o. Tribunal de Justiça fará publicar anualmente, 
no 19 (pnmeuo) mês do ano seguinte ao respectivo eXercíciO, 
inventário circunstanciado -dos processOs em tiãinitáÇáo e sen
tenciados. 

Art. 76. Os vencimentOS dõs Desembargadores serão 
apreciados pela Assembléia Legislativa, ficando sujeitOs a im
postos gerais, inclusive o de renda e os extraordinários. 

Art. 77. Compete ao Tribunal de Justiça: 
I- eleger seus órgãos dircti"-'os ~elaborar seu Regimento 

I~ terno, com o_bservância das normas de ProcessO-e das garan
tias pro~essuats das partes, dispondo sobr.e a competência 
e o funCionamento dos respectivos órgãos jurisdicioniis-e·w~ 
ministrativos; 

II- organizar sua secretaria e s"eiviçOs auxiliares, velan
do pelo exercício da atividade correcionai respectiva; 

III-conceder licença, férias e outros- ãfa-sl.a-riú!ntos aos 
Desembargadores, Juízes e seus servidores; 

IV - prover, por concurso público de provas e de provas 
e títulos, obedecidas as disposições orçamentáríaS-desta Cons
tituição, os cargos dos seus serviços auxiliares, exceto os de 
confiança assim defínidos em Lei; 

V- propor à Ass_embléia Legislativa, observadas as dis
posições orçamentárias e esta ConstitUição: 

a) a alteração do número de membros dos Tribunais infe
riores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de venci
mentos dos Desembargadores, dos Juízes, inclusive dos Tribu~ 
nais ínferiores-;- Onde- houver;- dcys- se-rvidores- auxíiiare~r -e --os 
dos Juízos que lhes forem subordínados; 

c) A criação ou extinção de Tribunais infeiíOreS; e 
d) A criação de novos J ufzos, Comarcas, bem como a 

alteração da Organização e da Divisão Judiciária; ---

-. VI- solicitar a intervenção no Estado para garantir 0 

hvre exercício do Poder Judiciário, nos termos da Constituição 
Federal e desta Constituição; 

VII-nomear, prover, promover, remover, 'apasentar 
e _colocar em disponibilidade seus magistrados na forma pre
vista nesta Constituição e·ria Constituição Federal; 

VIII -expedir decisão normatiVa em matéria adminis
trativa de economia interna_ do Poder JudiciáriO, ressalvada 
a autonomia administrativa dos Tribunais inferiores; 

.. I?'- decidir sobre a perda do posto e da patente dos 
oftctats e da graduação dos praças, c_om estabilidade assegu
rada, da Polícia Militar do Estado e do Corpo de Bombeiros 
Militar; e _ _ 

X- processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes com uns e de responsabilidade, o Vice~Go

ve~ador do Estado, os Secretários de Estado, os Juízes Esta
duats, os membros do Ministério Público e os Prefeitos, ressal
vada a competência da Justiça Eleitoral; 

b) nos crimes comuns, os Deputados Estaduais; 
c) os conflitos de competência entre órgãos do próprio 

Tribunal; -
d) os conflitos de atribuições entre autoridades judiciá

rias e administrativas quando forem interessados o Gover
nador, os Prefeitos Municipais, a Mesa·da Assembléia Legisla
tiva, o Tribunal de Contas do Estado e o Procurador-Geral 
de Justiça; 

e) a ação díreta de inconstitucíonalidade de Lei ou ato 
normã.tiVCY estadual ou municipal contestado em face desta 
Constituição; ---

f) os pedidos de medida cautelar nas ações diretas de 
inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo estadual ou 
municipal contestados em face desta Constituição; 
· g) as representações para intervenção em Municípios; 

h) ~s reclama~ões para preservação de sua competência 
e garantia da autondade de suas decisões; 

i) a execução de sentença nas causas de sua competência, 
facultada .a delegação de atribuições para a prática de atos 
processua1s; 

j) os recursos de Primeira Instância inclusive os da Jus~ 
tiça Militar; ' 

l) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julga~ 
dos; 

m) mandados de segurança e de injunção e os habeas 
data contra atos e omissões do Governador do Estado, da 
M~sa e da Presidência da Assembléia Legislativa, dos Secre
tános de Estado, do Presidente do Tribunal de Contas, do 
Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado 
do Corregedor~Geral de Justiça, do titular da Defensaria Pú: 
blica, do Conselho da Magistratura, dos Juízes de Direito 
e Juízes Substitutos, do próprio Tribunal, inclusive seu Presi
dente; 

n) os habeas corpus, quando o coao.tor ou paciente for 
autoridade ou funcionário, cujos atas estejam sujeitos direta
m~nte à sua jurisdição ou se trate de crime cuja ação penal 
SeJa de sua competência originária; e 

o) julgar. em grau de- recurSo, as ca1isas decididas em 
Primeira Instância no âmbito de sua competência. - - - -

SEÇÃO!!! 
Do Controle de 

Constitucionalidade 

_ Art: 78. Somente pelo voto da maioria- absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão espeCial, pode-
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rá o Tribunal declarar a inconstitucionalidade de Lei ou de 
ato normativo estadual ou municipal. 

Art. 79. Têm legitimidade para propor ação direta de 
inconstitucionalidade de Lei ou de_ ato normativo estadual 
ou municipal, contestado em face desta CollstítWÇão: 

I- o Governador do Estado; 
II- a Mesa da Assembléia Legislativa; 
III -o Procurador-Geral <ie Justiça; -
IV- o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do 

Brasil; 
V- os partidos políticos com representação na Assem-

bléia Legislativa; - o_ 

VI- as federações sindicais e entidades de classe de âm
bito nacional ou estadual; e 

VII- os Prefeitos e as Mesas das CâmaraS MunicipaiS. 
§ 19 O Procurador-Geral de Justiçá será seinpre OUvido 

nas ações diretas de inconstitucionalidade. 
§ 2"' Nas ações diretas de inconstituciOnalidade, a deci

são será comunicada à Assembléia Legislativa ou Câmara 
Municipal, quando declarada a inconstitucionalidade, para 
suspensão da execução da Lei ou do ato impugnado. 

§ 3? Reconhecida a inconstituciórialidade por omissão 
de medida para tomar efetiva norma desta Constituição, a 
decisão será comunicada ao Poder competente para adoção 
das providências necessárias à prática do ato ou início do 
processo legislativo e em se tratando de órgão administrativo, 
para emiti-lo em 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade. 

§ 4~ Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitu
cionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo esta
dual ou municipal, citar previamente o Procurador-Geral do 
Estado, o Consultor-Geral da Assembléia Legislativa ou o 
Procurador do Município, conforme o caso,- que defender 
o texto impugnado._ 

SEÇÃOIV 
Do Tribunal do Júri 

Art. 80. Em cada Comarca funcionará pelo menos um 
Tribunal do Júri, com competência para julgar os crimes dolo
sos contra a vida, cuja composição e organização sei-ão deter
minatlas em Lei, assegurados os sigilos das votações, a pleni
tude da defesa e a soberania dos vereditos. 

SEÇÃOV 
Dos Juízes de Direito e Juízes Substitutos 

Art. 81. Os Juízes de Direito e Juízes Substitutos, na 
jurisdição comum estadual de primeiro grau, integram a car
reira da Magistratura nas COttiãíCãS e Juízos e com a compe
tência que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias deter-
minará. - - -

Parágrafo úniCo. O Tribunal de Justiça poderá prover 
cargo de Juiz Especial na Comarca ou Vara que tenha ultrapas
sado determinado limite de processos, na forma em que vier 
a ser disciplinada, na Lei de Organização e Dívisão Judiciárias. 

Art. 82. Para diriniir conflitos fundiários, o Tribunal 
de Justiça designará Juízes de Entrância Especial, com compe-
tência exclusiva para questões agráriaS. -

SEÇÃO VI 
Da Justiça Militar 

Art. 83. A Justiça Militar, oonstitufda na forma da Lei 
de Organização -e- DiviSãO Judiciáriã.s, ierá como õrgão de 
Primeira Instância: os Conselhos de Justiça e Juízes Auditores, 
e de Segunda Instância~ o Tribunal de Justiça. 

§ 19 Compete ao Conselho de Justiça Militar julgar os 
crimes militares definidos em Lei e ao Tribunal de Justiça 
do Estado decidir sobre a perda do posto e da patente de 
oficial e da graduação e permanência na corporação militar. 

§ 2"' Os Juízes Auditores terão as mesmas garantias, 
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos magistrados 
estaduais da última Entrância. -

SEÇÃO VII 
Dos J uizados Especiais 

Art. 84. A competência e a composição dos Juizados 
Bj:>eCiais, inclusive dos órgãos de julgamento de seus recursos, 
serão determinadas na Lei de Organízação e Divisão Judiciá
rias, observado o disposto no artigo 98, inciso I da Constiü.iiÇão 
Federal. 

SEÇÃO VIII 
Dos Juizados de Pequenas Causas 

_A~t._ ~5. _A competência e_a çomposição dos Juizados 
de Pequenas Causas, inclusive os órgãos de julgamento de 
seus recursos, serão determinados na Lei de Organização e 
Divisão Judiciárias. 

SEÇÃOIX 
Da Justiça de Paz 

Art. 86. A Lei disporá sobre a Justiça de Paz remune
rada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal 
e secreto, com mandato de quatro anos e competência pai-a 
celebrar casamentos, verificar, de ofício, ou em face de impug
nação apresentada, o processo de habilitação, exercer atribui
ções conciliatória-s, sem caráter jurisdiciOna:t, além de outras 
previstas na legislação própria. ----

CAPÍTULOIV 
Das Funções Essenciais à Justiça 

SEÇÃOI 
Do Ministério Público 

Art. 87. O Ministérío Público é instituição permanente 
e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais individuais e indisponíveis. 

Parágrafo único. São princípios institucionais do Minis
tério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional. 

Art. 88. Ao Ministério Público é assegurada autonomia 
administrativa, financeira e funcional, cabendo-lhe: 

I- propor ao Poder Legislativo a criação e a extinçãO 
de seus cargos e serviços_auxiliares, provendo-os por concurso 
público de provas e de provas e títulos, bem como a fixação 
de seus vencimentos; 

II -elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limi
tes estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em con
junto com os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; 

III -praticar a tos de gestão, elaborar seus regimentos, 
compor seus órgãos de administração, adquirir bens e serviços 
eefetuar a respectiVa cofiútbilização, eXPedir a tos de aposenta
doria, provimento e vacância de seus cargos e demais formas 
de provimento derivado, praticar ates e decidir sobre a situa
ção funcional do pessoal de carreira e _serviços auxiliares, orga
nizados em quadro próprio: e 

IV- exercer outras competências. 
Art. 89. O Ministério Público tem por chefe o_ Procura

dor-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado 
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d~ntre int~g_rantes da carreira, indicados e~ lista tr_íplice, me
drante elerçao, p~ra mandato de 2 (doís) anos, permitfd3. uma 
recondução por 1gual período, na forma da Lei Coinph~meiil-
tar. -

. § 1~ A nomeação do Procurador-Geral de Justiça será 
ferta no prazo de 15 (quinze) dias após entrega de lista trlplice, 
devendo o Governador do Estado dar-lhe posse imediata. 

§ 29 Decorrido o prazo previsto no § 19, sem nomeação 
do Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo o 
integrante da lista tríplice mais votado. 

§ 39 A destituição do Procurador-Geral de Justiça-, em 
casos de abuso de poder ou de omissões graves no cumpri
mento do dever, poderá ocorrer--por- -deliberação do Poder 
Legislativo ou por indicação de 2/3 (dois terços) dos membros 
vitalícios do Ministério Público, dependendo, em ambos os 
casos, de aprovação da maioria absoluta dos membros da 
Assembléia Legislativa, na forma da Lei Complementar. 

Art. 90. O Ministério Público será oÍ"ganizado em car
reira, cujo ingressO se fãrá--n-o cargo inicial dePromotor de 
Justiça Substituto, através de concurso público de provas e 
títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados 
do Brasil em sua realização, e observada, nas nomeações, 
a ordem de classificação. -

Art. 91. O aCesso na carreira se dará sempre alternada-
mente por merecimento e antiguidade. __ _ 

Art. 92. O Procurador-Geral de Justiça comparecerá 
anualmente, à Assembléia Legislativa para relatar, em sessão 
pública, as atividades do Ministério Público. 

Art. 93. Os menitifOs do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas e Justiça Militar do Estado, integrarão 
o quadro técnico do Ministério Público do Estado. 

Art. 94. O prcivimerito, a aposentàdo"rià e a coricessão 
das vantagens inerentes aos cargos da carreira e dos serviços 
auxiliares previstos em Lei, se darão por ato do Procura
dor-Geral. · 

Parágrafo único. Nã cOõCessão da aposentadoria aos 
membros do Ministério Público, no que couber, serão aplica
das as disposições do art. 93, inciso VI, da Constituição Fe
deral. 

Art. 95. Os proventos da aposentadoria dos membros 
do Minístério Público serão reajustados na mesma proporção 
dos aumentos concedidos, a qualquer título, aos que perma
neçam em atividade. 

Art. 96. O benefício da pensão por morte obe"decerá 
ao disposto na ConstituiçãO Federal. -

Art. 97. Os Membros dÕ Ministé:i:ici"--Público estadual 
têm as mesmas garantias previstas para o Ministério p·úblico 
da União. 

Art. 98. Aos membros do Ministério Público é vedado: 
I-receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 

honorários, percentagens ou custas processuais; 
II -.exercer a advocacia, ainda que em disponibilidade; 
III- participar de sociedade comercial, na forma da Lei; 
IV -exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer 

outro cargo ou função pública, salvo um de magistério; e 
V- exercer atividade político-partidária, salvo exceções 

previstas em Lei. 
Art. 99. As funções do Ministério Público são priva

tivas dos integrantes da carreira, que deverão residir na Co
marca da respectiva lotação. 

Art. 100. São funções institucionais do Mínistério Pú
blico estadual as instituídas no artigo 129 da Constituição 
Federal. 

SEÇÃOII 
Da Procuradoria-Geral do Estado 

Art. 101. A ProcUradoria-Geral do Estado é a institui
ção que representa o Esfado- e suas autarquias, judicíal e 
extrajudicialm_ente, cabendo-lhe, nos termos da Lei Comple
mentar que dispuser sobre sua organização e seu funciona
mento, as atividades de consllltoi'ia jurídica do Poder Exe-
cutivo. - -

- § 19 A Procuradoria-Geral-do Estado tem por titular-
o Procurador-Geral do Estado, de livre nomeação pelo Gover
nador, dentre cidadãos maiores de 35 (trinta e cinco) anos 
de ~dade, de notável saber jurídico e ilibada reputação, com 
mats de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional. 

§ 29 A Procuradoria-Geral do Estado será integrada pe
los Procuradores do Estado, organizados em carreira, por 
nomeação dos aprovados em concurso público de provas e 
títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção de Roraima, na forma que a Lei estabelecer.- ' 

SEÇÃO III 
Da Defensoria Pública 

-Art. 102. A Defensaria Pública é instituição essencial 
à função jurisdicional do Estado, incurribindo-lhe a orientação 

--jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus, na 
forma do artigo 59 , inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Art. 103. A Defensaria Pública é dirigida pelo seu titu
lar, de livre nomeação e exoneração do Governador do Esta
do, dentre os integrantes da carreira, exercendo o cargo em 
comissão, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma re
condução. 

§ -19 Lei Complementar Estadual. de iniciativa do Go
v~rnador do Estado ou do titular da Defensoria Pública, orga
mzará e estruturará a Defensaria Pública do Estado, em cargos 
de carreira, providos na classe inicial, mediante concurso pú
~lico d~ prova~ e_t!tulos, assegurada a seus integrantes a garan
tia de mamoVIbihdade. É vedado o exercício da advocacia 
fora das atribuições institucionais. 

§ 2~' A carreira da Defensaria Pública aplicam-se os 
princípios dos artigos37, inciso XII e artigo 39, § 1~', da Consti
tuição Federal. 

§ 3~ À Defensaria Pública cabe exercer a função de 
curador especial de que tratam os Códigos de Processo Civil 
e Penal e demais funções atribuídas em Lei Complementar. 

TÍTULO V 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário 

SEÇÃO I 
Dos Princípios Gerais 

Art. 104. O Sistema Tríbutário Estadual será exercido 
com base na ConstituiÇão Federare Leis Complementares 
Federais, nas resoluções do Senado Federal, nesta Consti-
tuição e em Leis OrdínáriaS~ - · · · 

SEÇÃO II 
Das Limitações do Poder de Tributar 

Art. 105. É vedado ao Estado e aos Municípios instituí
rem tributos não elencados na Constituição Federal como 
de suas competências, sem prejuízo, também, da observância 
dos princípios e fundamentos do Direito Tributário. 
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SEÇÁO III 
Dos Impostos do Estado 

Art. 106. Compete ao Estado instituir impostos pre~ 
vistos no artigo 155, e _seus respectivos incisos e parágrafos, 
da Constituição Federal. 

SEÇÃ(,liV 
Dos Impostos dos Municípios 

Art. 107. compete aos Municípios -iriSfítUrrem-os-Iiii
postos previstos no artigo 156 e seus respeCtiVOs indsôs-- e 
parágrafos, da ConStitUição Federal. 

SEÇÃOV 
Da Repartição das Receitas 

Art. 108. A repai'tição dz.s receitas tributárias do Esta
do e as transferências da União obedecerão, no que- couber 
ao Est..1.do e_aos Municípios, aos dispositivos conStantes dos 
arts. 157 a 162 da ConstituiçãO Federal. 

§ 1"' O Estãdo publicará no Diário Oficial, até o último 
dia do mês subseqüente ao ·cta arrecadação, o montante de 
cada um dos tributos_ arrecadados, os recursos recebidos e 
os transferidos sob forma de convênio e os valores de origem 
tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos 
outros critérios e rateio. 

§ 2"' Os dados divulgados pelo Estado serão discrimi-
nados por Município. - - - -

SEÇÃOVI 

Da Política de Incentivos 

Art. 109. O Estado e os MunicípioS-em-razão de ativi
dades consideradas_fu_ndamentais para o desenvolvimento eco
nômico-s_ocial, poderão conceder incentivos fisCais relativos 
aos tributos de suas competências às empresas instaladas ou 
que venham a instalar-se no Estado de Roraima, bem como 
ao micro, pequeno e médio produtor rural, com prévia autori
zação da Assembléia Legislativa. 

Parágrafo único. ___ No. qu_e _se_ refere= ao Imposto sobre 
operações relativas à Circulação de Merc:adorias"'e soQre pres
tações de Serviços de Transporte Interestadual e Int_ermu
nicipal e de Comunicaçâo;-a:s ise-nções, incentivOs e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados na forma prevista em 
Lei Complementar editada com fundamento no art. 155, § 
29 , inciso XII, alínea g, da Constituição Fed_eral. 

Art. 110. Os incentiVos compreendem o apoio geren
cial, tecnológico e mercadológico, bem como a concessão de 
financiamentos atfãVéS aelinhas de crédito subsidiado, volta
dos aos estabelecimentos de micro e pequeno porte dos setores 
agropecuáriO, agroindustrial, industrial, comercial e da presta
ção de serviços. 

Parágrafo único. Lei ordinária disporá sobre a conces
são, acompanhamento, controle e fiscalização dos incentivos. 
fiscais concedidos. 

CAPÍTULO II 
Das Finanças Públicas 

SEÇÃOI 

Disposições Gerais 

Art. 111. Lei Complementar disporá sobre finanças pú
blicas, em obediéncia aos princípios previstOs na- CõriStituição 
Federal e na legislação federal complementar. 

§ _1 '? As disponibilidades de caixa do Estado, dos Muni
cípios-e dos órgãos ou entidades do poder público e das empre
sas por ele contr9ladas, deverão ser depositadas, obrigato
riamente, em instituições oficiais de crédito, com preferência 
pelo Banco do Estado de Roraima --BANER, ressalvados 
os casos previstos em lei. 

§ 29 As receitas do Estado que compreendem a arreca
daç~o de impostos, taxas, contribuições e d_emais partes do 
ativo orçamentário, bem -como os pag~mentos a terceiros, 
~e,rã,o processados pelo banco oficial do Estado, ressalvados 
o~ ~as_os previstos em lei. 

SEÇÃO II 

Do Orçamento 
Art. 112 .. Os_ princípios norteadores do art. 165 da 

-Constituição Federal serão obedecidos pelo Estado no estabe
lecimento de suas Diretrizes Orçamentárias, bem como o Pla
-no Plurianual e os Orçamentos Anuais. 

Art. 113. Os projetes de lei relativos ao Plano Pluria
nual, às Diretrizes Orçamentáiüts, ao Orçamento ATiual e 
nos Créditos Adicionais, bem como suas emendas, serão apre
ciados pela Assembléia Legislativa, na forma do Regimento 
Interno. 

§ 1"' As emendas n6 Projeto de Lei do Orça:rilento 
Anual, ou aos projetes que o modifíquem, serão admitidas 
desde que: 

I- sejam conipatíveis com o Plano Plurianual e com 
a Lei de Diretrizeos Orçamentárias;- -- · 

II -indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 
os- provenientes de anulação de despesa, excluídas as que 
incidem sobre: 

a) dotações para pessoai e seus encargoS; 
b) serviço da dívida; e 
c) transferéitcias tributárias constitucionais para- Muni-

cípios; 
·nr -sejam rélacionadas: 
a) -com a correção de erros ou omissões; e 
b) com os dispositivos de texto do projeto de lei. 
§ 29 O goVef"riador poder enviar mensagem ao Legis

lativo- propondo modificação nos projetOS a que se retere eSte -
artigo enquanto não iniciada, na comissão competente, a vota
ção d_a parte cuja alteração proposta. 

Art. 114. Os recursos correspondentes às dotações or
çamentárias, compreendidos os créditos suplementares e os 
especiaiS, destinados aos órgão-s dos Poderes Legislativo, Judi
ciário e do Ministério Público, e o Tribunal de Contas do 
Estado, lhes serão repassados até o dia 20 (vinte) de cada 
mês. 

Art. 115. Os rêcurSOs que em de_Corrência de veto, 
emenda ou rejeição do Projeto de Lei Orçamentária Anual 
ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, 
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplemen
tares, com prévia e específica autorização legislatiVa. 

Art. 116. É obrigatória a inclusão no orçamento das 
entidades de Direito público de verba necessária ao paga.: 
mente de débitos constantes de precatórios judiciários- apre
sentados até data· de 19 (primeiro) de julho, obrigando-se a 
realizar o pagamento no 19 (primeiro) semestre do exercício 
seguinte. 
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TÍTULO VI 

Da Ordem Econômica e Financeira 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 117. A Ordem Económica do Estado, observados 
os princípios da Constituição Federal, será fundamentada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo 
por fim assegurar a: todos existência digna, conforme os dita
mes da justiça saciá!. -- -- -

Parágrafo único. É assegurado a todos, o livre exercício 
de qualquer atividadc económica, salvo nos casos previstos 
em lei. 

Art. 118. Como agentes promotores e estimuladores 
da atividade económica em geral, o Estado e os Municípios 
incentivarão a iniciativa privada a desempenhar toda atividade 
produtiva necessária ao desenvolvimento, observado o regime 
da Constituição Federal, art. 170. --~ · · · · 

Art. 119. A exploração de atividade económica pelo 
Estado não será permitida, salvo quando motivada por rele
vante interesse coletivo, na forma da lei. 

Art. 120. O Estado e os Municípios incentivarã-o ã -ãtivi
dade artesanal bem como promoverão o turismo como fator 
de desenvolvimento social e económico. 

CAPÍTULO II 

Da Política Urbana 

SEÇÃOI 

Disposições Gerais 

Art. 121. A política urbana, a ser formulada e execu
tada pelo Estado e pelos Municípios, terá como objetivos 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a 
garantia da melhor qualidade de vida de sua população, obser
vadas as disposições constitucionais pertinentes. 

Parágrafo único. As cidades com população inferior a 
20.000 (vinte- mil}-tiabitantes receberão assistência de órgão 
estadual de desenvolvimento urbano na elaboração de normas 
gerais de ocupação do território, em consonância com o poder 
público Municipal e no interesse da comunidade. 

SEÇÃO II 

Do Saneamento Básico 

Art. 122. O Estado definirá em lei sua política de sanea
mento básico, estabelecendo diretrizes que promovam progra
mas de construção de moradias c _a melbo_ti_a_ das congj_ç_õ_es 
habitacionais, observada a legislação própria. 

CAPÍTULO III 

Das Políticas Agrícola, Fundiária, 
Pesqueira e Minerária 

SEÇÃO 1 

Disposições Gerais 

Art. 123. As politiCéüi fundiária e agrícola serão formu
ladas e executadas pelo Estado e Municípios, observado o 
disposto no art. 187 da ConStituíçãO FedCral e os seguintes 
preceitos: -

I -a criação de condições necessárias para a reversão 
do êxodo rural e fixação do rurícola, bem como promover 

. melhoria de suas condições sócio-económicas; e 
I 

II- a busca da participa~ão efetiva do setor de produção, 
envolven~o produtores e trabalhadores rurais, bem como dos 
setores de armazenamento, de transporte e de comerciali
zação. 

SEÇÃO II 

Da Política Agrícola 

Art. 124. A política agrícola sed pta-riejadae executada 
respeitando as diferentes peculiaridades dos ecossistemas pre
sentes no Estado, representados por várzeas, lavrados, matas 
e serras, com adequado manejo,. observado o disposto na 
Constituição Federal. 

Art. 125. O Estado, através de estudos básicos, identi
fica a voCação e aptidão produtivas de cada região, incluindo 
suas comunidades, e elaborará seus planos de desenvolvimen
to e ações integrados~_ 

§ 19 Incluem-se nos planos as atividades agroindus-
triais, agropecuáriãs, pesqUeii"as e floreStais. · -· 

§ 29 Serão cOmpatibilizadas as ações de política agrfcola 
e de reforma agrária. 

Art. 126. É atribuição do Estado e dos Municípios ado
- tare·m- uma política de incentivo às atividades produtivas, que 

se efetivará através de: 

I - assistência técnica e extensão rUral; 
II - estímulos fiscais; 
III -crédito subsidiado; 
IV- suporte informativo de mercados; 
V -seguro agrfcQla; 
VI -pesquisa e tecnologia;. e 
VII- cooperativismo e associativismo. 

Art. 127. A lei estabelecerá as diretrizes e bases para 
o planejamento e operacionalizaÇãO do desenvolvimento esta
dual, que incorporará e compatibilizará os planos nacionais, 
\eg~onaiS e mUiiiCípais de desenvolvimento. 

SEÇÃOIII 
-- Da Política Fundiária 

Art. 128. É facultado ao Estado atuar em colaboração 
com a União na reforma agrária- referente aos imóveis rurais 
que não estejam cumprindo sua função" social, nos termos 
da Constituição e Legislação Federal. 

Parágrafo único. A lei disciplinará sobre a criação e 
a implementação de projetes de assentamento de colonos para 
os quaiS ó Estado-cOlocará, nO Orçamento Plurianual, recursos 
com vistas a atender as necessidade de construção de infra-es
tru-tura básica dos projetes no decorrer dá-processo de assenta
mento. 

Art. 129. Q_Estado promoverá sua política fundiária 
através da criação de um Instituto de Terras que será consti
tuído na forma da lei. 

Parágrafo único. Ao Instituto de Terras caberá a res
ponsabilidade de executar as diretrizes globais e setoriais da 
política fundiária. --

SEÇÃOIV 
Da Política Pesqueira 

Art. 130. O EstadO elaborará uma política para o setor 
pesqueiro, sobre .a qual disporá a Lei Ordinária, com obser
Vância da Constituição Federal e legislação federal. 
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SEÇÃOV 

Da Política Minerária 

Art. 131. A lei disporá sobre à p3fticipação do Estado 
nos recursos resultantes da .exploração daS: riquezas minerais 
e potenciais de energia hidráulica, com vistas ao aprOveita
mento racional, consideradas a~ peculiaridades e necessidades 
económico-sociais lo~_is e a autonomia pOlítico-administrativa 
do Estado. 

Parágrafo único. As emp~~sas mirie_r_ad_o_ras poderão re
ceber aprovação e licenciamento ô_os órgãos ~ülduais compe
tentes quando atenderem aos prindpiás- geraiS estabelecidos 
nesta Constittiiçãcte~n~á-Legislação pertinente. 

CAPÍTULO IV 

Do Sistema Financeiro 

Art. 132.-- -o SiSteina finã.nceiro eStadual, estruturado de 
forma a promover o desenvolvimento e.quilibrado do Estado 
e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em 
Lei Complementar obedecendo, em sua organização, funcio
namento e atribuições, às normas emanadas da legislação fede
ral. 

TÍTULO VII 

Da Ordem Social 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 133. A Ordem Social RorainiCnse tem como base 
o primado do trabalho e como objetivo aJustiça e o Bem-Estar 
Social. 

CAPÍTULO 11 
Da Seguridade Social 

SEÇÃOI 

Disposições Gerais 

Art. 134. O Estado garante em seu território o planeja
mento e desenvolvimento de ações que viabilizem no âmbito 
de sua competência, os princípiOs da seguridade social pre
vistos nos artigos 194 e 195 da Constituição" Federal. 

SEÇÃOII 
Da Saúde 

Art. 135. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
assegurada mediante políticas sociais e económicas que visem 
a redução do risco e de outros agravos e permitam o acesso 
universal gratuito e igualitário às ações serviços- para sua pro
moção, proteção e recuperação. 

Art. 136. São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da 
Lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 

Art. 137. As ações e os serviços públicos de saúde, exe-
cutados e desenvolvidos pelos órgãos e instítuiÇóes estaduais 
e municipais da administração direta, indireta e, fundacional, 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde, organizado no Estado, nos termos da Consti
tuição Federal, de acordo com as seguintes diretrizes: 

I- universalização da assistência de igual qualidade dos 
serviços de saúde à população urbana e rural; 

II- participação da comunidade; 
III- atendimento integral com prioridade para as ati vi:.. 

dades preventivas e ações de diagnósticos, de cunho de natu~ . 

reza coletiva, adequadas à realidade epidemiológica, sempre
juízo das assistenciais e individuais; 

IV -descentralização política, administrativa e financei
ra, com direção úriica na esfera do Estado; e 

V- valorização dos profissionais da área de saúde, com 
a garantia de planos de carreira e de condições para reciclagem 
periódica; 

Parágrafo úníco. As ações e serviços de saúde serão plane~ 
jados, executados e avaliados através de equipes interdisci
plinares, sempre com a participação da comunidade. 

Art. 138. O Sistema Estadual de Saúde será mantido 
com recursos do Orçamento da União, do Estado, dos Muni
cípios e da seguridade social, além de outras fontes. 
~ Art. 139. Compete ao Estado, no âmbito do Siste:rila 

UniCo de Saúde, além das atribuições previStas na Lei federal: 
I -controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e subs

tâncias de interesse para a saúde e participação da produção 
de medicamentos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar ações de vigilância sanitária e epidemio
lógica e às de saúde do trabalhador; 

III -participar da formulação da política e da execução 
das açóes de saneamento básico; 

IV- ordenar a formação de recursos humanos na área 
de saúde; 

-v- fiscalizar e inspeciOriaiú estado dos alimentos, com
preendido o seu valor nutrivo e respectivos componentes, 
bebidas e água para consumo humano; 

VI- participar do controle e da fiscalização da produção, 
do transporte, da guarda e da utilização de substâncias e pro
dutos psicoativo, toxicos ou radioativos; 

VII- colaborar na proteção do meio ambiente, incluin
do-se o do trabalho; 

VIII- executar as aç6es de prevenção, tratamento e rea
bilitação dos deficientes físicos, mentais e sensoriais; 

IX- implementar, em conjunto com os órgãos federais 
e municipaiS o sistema de informãção ria área de saúde; 

X- manter banco de órgãos tecidos e substâncias huma
nas; 

XI- defender e promover as condições necesárias à mãe 
para o pleno exercfcio_do aleitamento maternos; e 

XII -assegurar a todos atendimento emergencial mas 
estabelecimentos de saúde públicos ou privados. 

Art. 140. Lei disporá sobre as condições e requisitos 
que facilitem a remoção de órgãos tecidos e substâncias huma
nas, para fins de transplantes obedecendo-se a ordem crono
lógica da lista de recptores e respeitando-se rigorosamente 
as urgências médicas pesquisas e tratamentos, bem como a 
coleta, processsamento, transporte e transfusão de sangue e 
seus derivados, sendo vedado qualquer tipo de comerciali
zação. 

Art. 141. É vedada toda e qualquer experimentação 
em seres humanos de substância, drogas ou meios contra

- ceptivos, que atentem contra a saúde e que não sejam de 
pleno conhecimento do usuário e sem fiscalização pelo poder 
público. 

Art. 142. A assistência à saúde é livre à iniciativa priVa-~
d~a, que pode participar de forma complementar do Sistema 
Unico de Saúde, observadas as diretrizes, deste, mediante 
contrato de Direito público, tendo preferência as eritidades 
filantrópicas e as sem fin-s lucrativos. 

Parágrafo único. É vedada a destinação de recursos públi
cos, para auxilias e subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 
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Art. 143. O Estado prestará assistência social, indepen
dente de contribuição à seguridade social, visando entre_ ou-
tros, os seguintes objetivos: -

I- proteção à família.-matcrnidadc, infâncía, adolescên
cia e velhice; 

II -amparo aos carentes e dessassistidos; 
III- promoção da integração no mercado de trabalho; 

e 
IV- recuperação e habilitação das pessoas portadoras 

de deficiências e promoção de sua integração nas vida social 
e comunitária. 

Art.144. As ações governamentais na área de assistência 
social serão implementadas com recursos do orçamento dos 
Municípios, do Estado, da União e de outras fontes, obser
vadas as seguintes diretrizes: 

I- participação da população por meio de organizações 
representantes; e 

II- descentralização político-adminis-trativa, respeilãda 
a ConstituiÇão Federal; 

CAPÍTULO lii 
Da Educação, Cultura e Desporto 

SEÇÁOI 
Da Educação 

Art. 145. A Educação, direito de todos e dever da famí
lia e do_ Estado, será promovida_ e incentiv-ada com a colabo
ração da sociedade, fundamentada na democracia, ao respeitó 
aos direitos humanos, ao meio ambiente e a cultura. visa 
preparar a pessoa para o trabalho e para os valores espirituais 
e o exercício pleno da ciadania. 

Art. 146. O Sistema Estadual de Educação, integrado 
por órgãos e estabelecimentos de ensino estaduais, municipais 
e escolas particulares, observará os princípios e garantias pre
vistos na Constituição Federal. 

Art. 147. O Estado organizará, em colaboração com 
a União e os Municípios, o Sistema Estadual de Edu_cação, 
abrangendo a educação especial, a pré-escolar, o ensino funda
mental e médio e ainda o ensino superio:f -na esfera de sua 
jurisdição. - ---

Parágrafo único. Os Sistemas de En_sino _Estadual e Muni
cípal promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
garantindo-lhes condições dignas de trabalho: aperfeiçoamen
to e remuneração adequada às suas responsabilidades profis
sionais e níveis de formação, assegurados aos Planos de Car
reira do magistério, com piso salarial profissional unificado 
fixado em Lei, e Ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e de provas e títulos. 

Art. 148. O Plano Estadual de Educação aprovado por 
Lei, articulado com os planos nacional e muniCipais de educa
ção, será elaborado com a participação da comunidade, obser
vado o que dispõe a Constituição Federal. 

Art. 149. Observada a legislação federal, serão fixados 
conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio, de 
maneira a assegurar, além da formação básica: 

I- a promoção dos valores culturais nacionaiS- e regio
nais; 

II - currículos adaptados aos meios urbano e rural, visan
do ao desenvolvimento da capacidade de análise e reflexão 
crítica sobre a realidade; e 

III- atividades curriculares a serem vivenciadas em edu
cação ambiental, direitOs, humanos, trànsito, educação sexual, 
direitos ·e deveres do consumidor e prevenção-aouso de tóxi
cos. 

Art. 150. O Estado dará prioriddc à implantação de 
cursos de nível médio profissionalizante que estejam mais 
dirigidos para a vocação econômico-s.oci"al da Amazônia. 

Art. 151. Os recursos estaduais e municipais destinados 
à educação serão aplicados prioritariam"erite nas escolas públi
cas, visando ao atendimento das necessidades da educação 
especial e pré-escolar e do ensino fundamental médio. 

Parágrafo único. FiCã o Poder EXecutiVo autorizado a 
destinar recursos financeiros necessários ao desenvolVlritento 
de programas de Crédito Educativo a nível de graduação e 
bolsas para esutdos a nfvel de pós-graduação, a serem discipli
nados em Lei conplementar. 

Art. 152~ O_ Estado aplicará aunalmente 25% (vinte e 
cinco por cento), no mfnimo, da sua receita total, na manu
tenção e desenvolvimento do ensino. -

Art. 153. O Governo publicará no Diário Oficial do 
Estado, até o dia 10 (dez) de março de cada ano, demons
trativo da aplicação dos recursos previstos no artigO anterior, 
por- Município-e por atividade_. - · -

Art. 154. O Poder Executivo promoverá meios visando 
à instituição da Universidade Estadual de Roraíma, que goZa
rá dos princípios constituciomiis eStabelecidOS-no -a-rtigO 207 
da Constituição Federal. 

Art. 155. O Conselho Estadual de Educação, órgão re
presntativo da sociedade na gestão democrática do Sistema 
Estadual de_ Ensino, com autonoll!i~ técni_ca e funcional, terá 
funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas. 

Parágrafo único. A Lei definirá_as competências e a com~ 
posiçãO do Conselho Estadual de Educação e dos Conselhos 
Deliberativos Escolares. 

Art. 156. Fica assegurada às comunidades indígenaS 
além da língua portuguesa, a utilização de suas línguas mater
nas e processos próprios de aprendizagem na integração sócio
cultural. 

SEÇÃO II 
Da Cultura 

Art. -157. A c-ultura e a tradição roraimenses, alicer
çadas na criatividade popular, na troca de experiências e infor
mações e no saber do povo, terão prioridade pelo seu caráter 
social e por constituírem base ná formação da identidade do 
Estado. 

Art. 158. O Estado garante a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais, para o que incentivará valorizar e_ definir 
as manifestações culturais da comunidade roraimense, me
diante: 

I- criação e manutenção de núcleos culturais regionais 
e de espaços públicos equipados para a formação e difusão 
das expressões artístico-culturais; 

II- adoção de incentivos fiscais que estimulem as empre
sas privadas a investirem na produção cultural e artística do 
Estado, e na preservação do seu património histórico, artístico 
e cultural; 

III- estfmulo às atividades de caráter cultural e artístico, 
notadamente as de cunhas regional e folclórico; 

IV- promoção, aperfeiçoamento e valorização dos pro
fissionais da cultura; e 

__ V- a valorização da cultura roraimense ocorrerá- com 
a participação dos Municfpios,- a fini de que se assegure a 
unidade na diversidade, a partir de suas áreas -de produção, 
preservando a originalidade. 

Art. 159. _ Constituem patrimóniCi cultural roraimense 
os bens de natureza material e imaterial, tombados individual-
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mente ou em seu conjunto, que contenham referência à identi
dade, à ação e à memória dos diferentes grupos étnicos forma~ 
dores da sociedade rorairnense, nos quais se inCluem: 

I- as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III- as criações científicas, artísticas e tei:riólógicas; 
IV- as obras, objetos, documentos. edifiCaçõeS e demais 

espaços destinados às manifesta-ções artísticO-culturais. 
Art. 160. O Estado, em colaboração com os Municí

pios, promoverá a instalação e manutenção de bibliotecas, 
museus e arquivos públicos regionais que iritegram o sistema 
de preservação da memória do Estado. 

Art. 161. Fica criado o Conselho Estadual de Cultura, 
cujas estruturação, organização e atribuições serão defiriidas 
em Lei 

SEÇÃO III 
Do Esporto 

Art. 162. O Sistema Desportivo do Estado será organi
zado com a observância dos princípios e finalidades da Legis
lação Federal, das peculiaridades do Estado e da necessidade 
de integração dos governos Estadual e MunicipaiS, nas a:Ções 
de interiorização do desporto, valorização profissional e defi
niÇão de recursos orçamentários, priorizando: 

I- a promoção do desporto educacional, em termos de 
recursos humanos, financeiros e materiais em suas atividades 
meio e ftm; 

II -o esporte comunitáriO e-o lazer popular; e 
III- a construção e manutenção de espaços devidamente 

equipados para as práticas desportivas e de lazer. 
Art. 163. O Estado e os Municípios obrigam-se a reser

var áreas nos projetas de urbanização e a construir instalações 
esportivas acessíves à comunidade, bem como incluir nos pro
jetas de unidades escolares a construção de áreas cobertas 
destiriadas à prática da educação física e do desporto educa
cional. 

Art. 164. O Estado incentivará, mediante benefícios 
fisc3.iS, o investimento no 'desporto educacional pela iniciativa 
privada. 

CAPÍTULO IV 

Da Ciência e Tecnologia 

Art. 165. O Estado promoverá o desenvolvimento 
científiCo e tecnológico incentivando as pesquisas básica e 
aplicada, bem como asseguran.do a autonomia e capacitação 
tecnológica e a difusão do conhecimento técnico-científico, 
observado o disposto no art. 218 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Fica criado o Conselho Estadual de 
Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia; cujaS atribuições e 
funcionamento serão disCiplinados ·em Lei. 

CAPÍTULOY_ 
Do meio ambiente 

Art. 166. O meio 3.mbierite ecologicamente equilibrado 
é direito de todos e dever do Estado, do.s Municípios e da 
coletividade defendê-lo e preservá-lo para as gerações presen
tes e futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e 
o uso_ racional dos recursos ambientais. -

Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse di
reito, incumbe ao Poder Público: 

I- proteger áreas de interesse ecológico ou de proteção 
ambiental, não transferindo a particulares aquelas que forem 
devolutas; 

II- controlar a cxtração, produção, transporte, comer
cialização e consumo de produtos e sub-produtos da flora, 
fauna e mineração; 

III- emitir concessões de exploração de pontos turísti
cos, observadas as leis de preServaÇão ambiental; e 

IV- exigir das empresas mineradoras a recuperação do 
solo e o reflorestamento em locais onde foram executadas 
atividades de mineração-. 

Art. 167. vedada a utilização do território estadual co
mo depositário de lixo radioativo, atómico, rejeitas industriais 
tóXicOs ou corrosivos. -

Parágrafo único. Fica vedada a implantação de instala
ções industriais no Estado para fins de enriquecimento de 
nühetais radiaativos, com vistas à geração de energia nuclear. 

Art. 168. Conipete ao--EStado acompanhar e supervi
sionar pesquisas ambientais desenvolvidas por organismos ou 
entidades jurídicas, nacionais e internacionais, nos seus limites 
territoriais. -

Art. 169: As empresas mTilàidoras aplicarão anual
mente parte dos recursos, gerados com o aproveitamento dos 
bens minerais, nos IIlunícípios qUe estivereni situadas as minas 
e jazidas. 

Parágrafo único. Lei estabelecerá o quantitativO de re
cursos a ser aplicado no município. 

Art. 170. As áreas de ínteresse ecológico cuja utiliZação 
dependerá de prévia autorização do Conselho do Meio Am
biente, Ciência e Tecnologia, homoiOgã.da pela Assembléia 
Legislativa, serão definidas em Lei, bem como o estabele
cimento de critérios para sua conservação e preservação. 

.CAPÍTULO VI 
Da Famüia, da criança, 
do adolescente, do idóso 

e dos portadores de deficiências 

Art. 171. A famflia, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado, observados os princípioS e normas cons
tantes no artigo 226 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. O Estado manterá gratuitamente pro
gramas de assistência aos portadores de deficiências físicas, 
mentais e sensoriais, visando a assegurar sua integração sócio
familiar. 

Art. 172. O poder público proverá amparo à criança, 
ao adolescente, ao idoso e ao portador de deficiências, assegu
rando-lhes, no limite de sua competência, o tratamento pre-
visto pela Constituição Federal e definido em Lei. 

CAPITULO VII . 
Os Indígenas 

Art. 173. O Estado e os municípios promoverão e in
centivarão a proteção aos índios em conformidade com o que 
dispõe a COnstituição Federal. 

_Parágrafo único. Seia assegurado à população iridíge
na, promoção e integração sócio-económico de suas comuni
dades, mediante programas de auto~sustentação, consideran
do as especificidades ambientais, culturais e tecnológicas do 
grupo ou comunidade envolvida. 

CAPÍTULO VIII 
Da Defesa do Consunúdor 

Art. 174. O Estado promoverá, na forma dos arts. 5'?, 
inciso XXXII e 170, inciso V da ConstitUição Federal, a defesa 
do consumidor, de modo a garantir~lhe a saúde, a segurança 
e a defesa de seus interesses económicos. 
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Parágrafo único. O Est3.do instituirá e manterá o Conse
lho Estadual de Defesa do Consumidor, que _será composto 
por integrantes dos Poderes Legislativo, _E_XeCutivo, pelo Mi
nistériO Público e pela sociedade civil organizada_ com atuação 
na respectiva área. 

CAPITULO IX 
Da Segurança Pública 

Art. 175. A Segurança Pública, dever do Estado, direi
to e responsabilidade de todos, exercida para assegurar a pre
servação da ordem pública, a incolumid~de das pessoas,_ do 
património, do meio ambiente e o. pleno e livre exercício 
dos direitos e garantias fU.i1damentais, individuais, ~letivos, 
sociais e políticos estabelecidos nesta e na ConstituiçãO Federal 
por meio dos seguintes órgãos: 

I-Policia CiYil; _e __ _ 
II- Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar que 

a integra. 
Art. 176 Ao_Corpo de Bombeiros Militar, dotad_o _ _dc 

autonomia orçamentária, incumbe a coordenação e e~ecução 
da defesa civil, e o .cumprimento~ entre outras. das atiVida_des 
seguintes: 

I -prevenção e combate a incêndios e perícia de incên-
dios; - -

II- proteção, busca e salvamento terrestre e aquático; 
III- socorro médico_ de urgência pré-hospitalar; 
IV- controle da observância_dos requisitos técnicos con

tra incêndios de projetes de edificações e antes_de sua liberação 
ao uso; 

V- pesquisas científicas em seu campo de atuação fun
cional; e 

VI - atividades educativas de prevenção a incêndios, pâ
nico coletivo e proteção ao meio ambienfe. 

Art. 177. O -Corpo de Bombeiros Militar dirigido por 
oficial possuidor de cursos _e estágios n_a_ área de Bombeiro 
Milítar. 

SEÇÃO I 
Da Polícia Civil 

Art. 178. À Polícia Civil, órgão permanente do poder 
público, dirigida por delegado de polícia de carreira, e organi
zada de acordo com os princípios da hierarquia e da disciplina, 
inCumbe, ressalvada a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuraç-ão, no território __ do Estado, das 
infrações penaiS, exceto as militares. 

ParágrafO únlc-o. O cargo de delegado de polícia é priva
tivo de bacharel em Direito. 

I- o exercício da função policial, privativo do policial 
de carreira, recrutado exclusivamente por concurso público 
de provas e de provas e títulos, submetido a curso de formação 
policial; e 

II -os integrantes dos serviços policiais serão reavalia
dos periodicamente, afefindo-se suas condições para o exer
cício do cargo, na forma da Lei. 

SEÇÃO II 
Da Policia Militar 

Art. 179. Polícia Militar, instituição permanente e re
gular, baseada na hierarquia e_ disciplina militares, força auxi
liar e reserva do Exército brasileiro, subÕrdíil.ada diretamente 
ao Governador do Estado, incumbe, dentre outras compe
tências definidas cm Lei Federal pertinente: 

I- a supervisão e o controle dos serviços de segurança 
privados; 

IJ_~_a proteção do_ meio ambiente; 
III- o controle, orientação e instrução das guardas mu

nicipais; 
IV -a garantia do exercício __ do poder de polícia dos 

poderes e órgãos públicos .. estaduais, especialmente os das 
áreas fazendárias, sanitárias, de uso e ocupação do solo e 
do património histórico, cultural, artístico e turístico; 

V -a seleção, o preparo, o aperfeiçoamento, o treina
mento e a especialização dos policiais militares; 

VI- a polícia judiciária militar estadual, para a apuração 
dos crimes militares e suas autorias, definidos em lei, cabendo 
seu processo e julgamento aos Conselhos de Justiça Militar 
Estaduais; 

VII- o policiamento ostensivo e a preservação da ordem 
pública; 

VIII- a guarda e fiscaliz_ação do trânsito urbano; 
IX -a segurança eXterna nos estabelecimentos penais 

do Estado; e --------
--· --X- a fiscalização rodoviária e o rádio-patrulhamento 

terrestre, aéreo, lacustre e fluvial. 

Art. 180. A Polícia Militar é dirigida por um Coman
dante Geral, cargo privativo de oficial superior da ativa do 
último põsto" da cOrpOraÇão com equivalência funciOnal, direi
tos e prerrogativas de Secretário de Est~do, de livre nomeação 
e exoneração pelo Governador do Estado. 

Parágrafo único. O fíüilar do Gabíilete -Militar será es
colhido pelo Governador do Estado, entre oficiais superiores 
da ativa. 

SEÇÃO III 
Do Sistema Penitenciário 

Art. 181. A política penitenciária do Estado tem como 
objetivo a reeducação e reintegraÇãO Social dos presos, deven
c!~ priorizar a_ manutenção ~e colõntas p"eilã.iS agrícolas ou
industriais, visando a promover a escolarização e a profissio
nalização dos presos. 

§ 1 ~ O Sistema Penal terá quadro especial de servidores, 
composto por categorias diversas, abrangendo o aproveita
mento em curso de formação específica, conforme dispuser 
a lei; 

§ 2~ Aos servidores do Sistema Penal do Estado são 
assegurados, no que lhes couber, direitOs e vantagens confe
ridos nesta Constituição aos policiais civis estaduais. 

CAPÍTULO X 
Da Política Habitacional 

SEÇÁO I 
Da Habitação 

Art. 182-. O Estado e os municípios, em conjunto córri 
a União ou isoladamente, promoverão programas de constru
ção de moradias e melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico, inceiltivarido a participação do setor 
-põvadO e a formação de cooperativas populares de habitação. 

CAPÍTULO XI 
Do Sistema de Transporte 

Art. 183. Compete ao Estado organizar ou prestar, dí-
retamente ou sob o regime de concessão e/ou permissão, trans
porte coletivo de interesse estadual e metropolitano. 

Parágrafo único; Lei definirá direitos e obrigações das 
empresas e usuários, bem como meios necessários à fiscali
zação e controle dos serviços prestados. 
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Art. 184. A ação do Estado no campo da comuniciição, 
observados os preceitos da ConstituiçãO Federal, se fundará 
sobre os seguintes princípiOs: 

I- democratização do acesso às informações; 
II -pluralismo e multiplicidade das fontes de informa-

ções; e - · · . 
III --visão pedagógica dos órgãos e entidades públicas 

de comunicação. 

Ato das disposiç_ões 
Constitucionais Transitórias 

Art. 19 O Poder Executivo encaminhará ao Poder Le
gislativo, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após 
a promulgação desta Constituição, o Estatuto dos Servidores 
do Magistério. __ 

Art. 29 Fica criadO ·a Ir,stituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Estado de Roraima, nos termos da 
Lei. 

Art. 39 Os municípioS atendidos pela Comparihia de 
Águas e Esgotos do Estado de Rorai~a poderão criar e orga~ 
nizar os seus serviçós autónomos de água e esgoto. 

Art. 49 Lei de iniciativa do EXecutfvo· disciplinãrá o RC
gime Jurídico Único do Servidor Público_Estadual, que terá 
prazo de 1 (um) ano para sua aprovação,_~pós a promulgação 
desta Constituição. 

Art. 59 Caberá às Câmaras Municipais, -nó prazo de 
6 (seis) meses após a promulgação desta Constituição, votar 
as Leis Orgânicas dos respectivos municípios, em 2 (dois) 
turnos de discussão e votação, respeitado o disposto nas Cons
tituições Federal e Estadual. 

Art. 6~' A Imprensa Oficial do Estado promoverá edi~ 
ção popular do texto integral da Constihiiçâo Estad1;1al, que 
será posta à disposição das escolas, cartórios, sindicatos, quar
téis, igrejas, univêrsídades, bibliotecas, associações de mora
dores e outras entidades da sociedade civil, para facilitar o 
acesso dos cidadãos ao texto constitucional roraimense e para 
cumprir sua ffnalidade pedagógica. 

Art. 7' Nos 10 (dez) primeiros anos após a promulgação 
desta ConstituiçãO, a· despesa com o pessoal .ativo e inativo 
do Estado não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) 
de sua receita própria. _ _ _ _ 

Art. 8' Até 60-(sesselftaTdias após a promulgação desta 
Constituição, a Assembléia Legislativa aprovará Lei que dis
porá sobre critériOS de criação, fusão, incorporação e desmem
bramento dos atuais municípios, conforme o dispo~to_ no § 
49 do art. 18 da Constituição Federal. 

Art. 99 A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa 
promoverá, no período de 180 (cento e oi~ent~) dias após 
a promulgação desta Constituição, os atoS necessários a: 

I- adoção de Regime Jurídico único para seus servi
dores; 

II -realização de concurso público de provas e de provas 
e títulos para preenchimento de todos os cargos, excetuados 
aqueles declarados de provimento em comissão de natureza 
transitória; -- -

III- criação das carreiras para os serviços de assessora
menta Jurídico e Legislativo dos Parlamentares; 

IV -criação do serviço de auditoria para o controle inter
no e apoio técnico às Comissões Permanentes; e 

V- plano de cargos e salários do Legislativo Estadual. 
Art. 10. Fica criado o Banco do Estado de Roraima 

(BANER). 

· Art. 11. Ficam preservadas as concessões de transporte 
que, na data da promulgação desta Constituição~ estejam sen
do efetivadas por pessoas jurídicas de direito privado, previsto 
nos conrratos firmados, podendo ser prorrogados. 

Art. 12. Esta Constituição será revisada após a revisão 
·da Constituição Federal. 

Art. 13. Os membros. do Poder Legislativo, o Presi
dente do Tribunal de Justiça e o Go_vernador do Estado presta
rão o compromisso de manter, defender e cumprir esta Consti
tUiçãO. 

Art. 14. No prazo _de 60 (sessenta) dias após a promul~ 
gação desta Constituição, o Poder JudiCiário remeterá à As~ 
sembléia Legislativa projeto, propondo a Lei de Organização 
e Divisão Judiciárias. -

Art. 15. A Assembléia Legislativa, dentro do prazo de 
120 (cento e vinte) dias contados da promulgação desta Consti
tuição, elaborará seu Regimento Interno, em dois turnos de 
discussão e votação. observando os princípios da Constitu"ição 
Federal e desta Constituição. -

Art. 16. Compete ao Chefe do Poder Executivo no~ 
mear o Procurador Geral de Justiça ná forma do art. 235, 
incisO VIII, da Constituição Federal. até que os membros 
concursados do Ministérios Público estadual alcancem a garan
tia constitucional da vitaliciedade. 

§ 1 o;>- Lei Complementar, de" iniciativa do Poder Execu
tivo disporá sobre a Lei Orgânica do Ministério Público esta
dual, na forma do art. 6"' da Lei Complell).entar_ n"' 40. de 
14 âe dezembro de 1981. · 

§ 29- O Projeto de Lei de que trãta o presente artigo, 
será encaminhado ao Poder Legislativo no prazo de 60 (sessen
ta) dias, contados da promulgação desta Constituição. 

Art. 17. Ficam mantidas, com sua atual estrutura e 
competência, as serventias de notas e de registro existentes 
no Estado, até a promulgação do Código de Organização 
Judiciária Estadual. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs_: Senadores, cum
pro o dever, neste momento, de trazer à tribuna do Senado 
Federal um assunto pungcntl! e cruel: o aliciamento e escra· 
vidão de menin.ls e o tráfico de crianças em nossa Pátria. 

Não é um fato isolado, sabemos, mas é o resultado de 
um ''conluio macabro" de quase todos os segmentos da socie
dade. Daqueles que realizam tal comércio de seres humanos, 
envolvendo aliciadores, compradores, vendedores, fregueses 
dessa "mercadoria humana", pais e familiares das_ vítimas. 
Da comunidade próxima que transita eni frente e assiste, de
sinteressada ou impotente, a cenas qu_e já lhe parecem corri
queiras. Das estruturas locais, que em muitos casos estão 
comprometidas e são até coniventes. 

Estas, não raro, tiram sUas "casquinhas", aceitando con
tribuições dos donos de bares e boates que mantêm meninas
escravas, conforme foi denunciadO, com provas, nas citadas 
reportagens. 

A Delegacia de Cuiú-Cuiú, interior do Pará, por exemplo, 
fazia de conta que não via nada. O delegado, diz a reportagem, 
está consciente da exploração de meninas. Acha que tudo 
não passa de "malandragem" delas, e que_~~o po_d_em_ mesmo_ 
deixar os locais onde "trabalham", porque estão devendo 
aos seus patrões. 

A dívida é o conhecido e surrado mecanismo da escravi
dão. As meninas são .levadas para outras Vilas ou cidades 
com promessa de bom emprego nuJ!la ~oja_, lanchonete '?u 
restaurante. Muitas vezes, só ao chegar descobrem que na 
realidade vão trabalhar numa boate, onde são obrigadas a 
se entregar sexualmente. Lá tomam conhecimento da dívida 
que contraíram com as despesas de-passageM, e que ela está 
aumentando com a hospedagem, roupas, remédios etc. Só 
podem sair após pagarem a dívoda que jamais aCaba. Em 
pouco tempo, contraem malária, hepatite e outras-doenças 
comuns a tais condições de vida na região, e são sumbetidas 
a precários abortos. 

Quando tentam fugir, são perseguidas, atacadas e não 
A criança é, sem dúvida, o elo mais frágil, o ser menos raro assassinadas- pasmem --pela própria Polícia Militar, 

preparado, física e psicologicamente, para enfrentar a ciranda paga pelo Estado para proteger os cidadãos. Esses são o relatos 
de crises - econôniica, social e política - que se abatem que nos chegam! 
sobre nosso País e corroem a alma do nos~9 povo, levando-o A série de reportagens fala de Cuiú-Cuiú, do Pará, da 
à desesperança e à degradação. . Amazônia. Mas não são casos isolados. Entidades como o 

Trago este assunto porque não é possível que tenhamos Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência,' subord_inado 
perdido até a capacidade da ira, da indignaçâo, ao ver o retrato ao Ministério da Ação Social, estimam que existem hoje cerca 
atual desta sociedade doente. de 500 mil meninas prostítutas neste País. O aliciamento de 

E esse retrato, eu o vi estampado na 1• página do jornal meninas já se tornou uma atiVidade profissional. É um negócio 
Folha de S. Paulo, de 6 de fevereiro de 1992, e na série de como outro qualquer, na visão desse submundo. Chega-se 
reportagens do jornalista Gilb~rto Dimen_s_tein sobre as ~·meni- . ao requinte de leiloar meninas-virgens. 
nas-escravas", as umeninas-mercadoria". Para tomarmos mais consdênda das dimensões des_sa cha-

A foto emblemática é de uma menina, de costas, cabis- ga social, os repórteres Nilson Mariano e Carlos Wagner, 
baixa, com uma palca amarrada ao pescoço, onde se lê a do jornal Zero Hora, no outro extremo do País, no meu Esta
inscrição "vendo". Ao lado o seu "proprietário" e "vende- do, também percorreram as vias desse submundo para trazer
dor". nos relatos estarrecedores, nas reportagens publicadas em de-

Essa é a imagem niais dolorosa de um Pais que pôs à zembro .passado. 
venda a sua infância, que está liquidando a sua maior riqueza, Começa a reportagem: 
constituída por este povo sofrido, e sobretudo por aquela "O sonho de brincar com bonecas desmoronou: uma le-
par~la qu.e ~ n~presell_ta a esperanç~, o porvi: · o Br~sil do ~ gião de meninas pobres está sendo consumida pela prostituição 
próxtmo mtlcmo: as cnanças, os memmos e memnas, os jovens no Rio Grande do Sul. Paridas pela miséria elas foram arran
desta Nação. . cadas das suas famílias e jogadas nas boates, bordéis e quadras 

Tudo isso em prol de uma pretensa modernidade. De de "suadouro" onde se prostituem sob ameaça-de morte. 
elevar o País ao "primeiro mundo". De abrir a economia. Muitas são esp~ncadas e várias desapareceram sem deixar 
De obter ~cor?os e de rerounera.I.--ª----b~IJ-~ internacio_nal. E, vestígios. 
por que nao d1zer, de obter prov~1tos Il~cttos e escandalosos, O pior é que esSas· ineriiiias -se tornaram simples merca-
usando e abusando da propalada 1mpumdade. darias. Existem gangues que e&tão traficando pequenas prosti-

DetenhamoRnos um pouco nesse caso, para ver se ainda tutas no sul do P~ís, numa rota que começa em Pato Branco, 
é possível "sacudir" essa sociedade, dormente em sua indife- no Paraná, e termina em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
rença, em sua passividade, em seu entorpecimento, em sua Perigosos, armadoseauxiliadosporalgunspoliciaiscivis, esses 
inconsciéncia. grupos estabeleceram cinco rotas de tráfico, que formaram 
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verdadeiros impérios de prostituição. O maior deles funciona 
em pleno centro de Porto Alegre." - _ _ -

As entidades que tratam do problema no Rio Grande 
do Sul calculam que há mais de 60 mil meninas prostituídas, 
nas ruas das grandes cidades gaúchas. Conforme peSquisa 
da Febem a iniciaçáo sexuar ocorre já aos 8 anos, mas h3 
casos de meninas que são lançadas na prostituição aos 7 anos 
de idade, quando deviam estar se ·alfabetizando. 

"Tudo isso", diz o jornal, "com a conivência e a omissão 
das autoridades policüiTs, qUe riã0-d6Sconhecem os ende_reços 
dos hotéis, pi"osiíbulos e casas noturnas onde as rii~ninas são 
exploradas_." 

os repórteres de Zero Hora. que percorreram as rota~ 

da prostituição no sul do País ficaiãin~ surpresos Com a facili
dade com que os traficantes atuam, publicamen~~, comprando 
meninas como se eSti~e'ssem _adquirindo_ anini3ís. 

O _comércio dessa "mercadoria humana" já se alastrou 
nas comunidades rurais gaúchas. Até pouco tempo, o alicia
mento de meninas para a prostituição nas colónias e vilas 
era raro e disfarçado. Hoje, verificaram os repórteres, é desca
rado. Os aliciadores chegam a colocar anúncios nas emissoras 
de rádio! A crise, aliada à ignorância, se abateu de tal forma 
sobre os campesinos, que os valores humanos, familiares e 
éticos estão se CoiTompcndo e desmoronando também entre 
essa gente. 

O quadro social favorece fortemente a manutenção e 
ampliação desse cenário. Para as crianças, faltam escolas onde 
possam ficar. Para os pais e irmãos, faltam empregos nas 
cidades e recursos no campo. Da miséria, da fome, da doença 
e da falta de perspectiva, para a prostituição infantil, é apenas 
um passo, que às vezes a própria família ajuda a dar. 

Há uma indisfarçável cumplicidade e um pacto de silêncio 
em torno desse assunto, nas instituições e na soCiedade, só 
quebrados quando ocorrem denúncias como essas. 

Após as reportagens de Zero Hora, as instituições gaúchas 
ligadas aos direitos humanos e, em especial, aos direitos das 
crianças e dos adolescentes, passaram a exigir;-Com mais vee
mência, a adoção de medidas para sanar essa ferida vergo
nhosa da nossa sociedade. 

Após as reportagens-denunciadoras da Folha de S. Paulo, 
vimos também que o ilustre Procur~dor-Geral da_ República 
pediu ao Ministério da Justiça a abertura- de inquérito e que 
o dignfssimo Ministro paraense determinOu as providências 
cabíveis. O próprio diretor-ge:Cal da Polícia Federal foi ao 
Pará desencadear uma ação policial para libertai- ãS men1nas 
traficadas e prostituidas de Cuiú-Cuiú e prender os seus algo
zes. 

É louvável a ação pronta dessas autoridades, mas é cons
trangedor saber que muita gente- inclusive policiais e demais 
autoridades - tinha conhecimento desses fatos e não fazia 
nada. 

As prisões só ocorreram-porque a impreiiS3 resolVeu reve
lar como funcionam os bastidores da escravidão nesses locais, 
dando nomes e estampando rostos. 

Ademais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estaffiOs cansa
dos de saber que isso não -é apenas um cáso de polícia. 

Esse é o retrato patético de um País que jã parece pouco 
abalar-se diante da degradação, do aviltamento de parcelas 
crescentes de seu povo. 

Tudo isso tornou-se corriqueiro, normal. Já não nos causa 
mais repulsa. Talvez uma certa perplexidade! Como pudemos 
chegar a tal ponto? Se o povo-, o- conjunto de seres humanos, 

constitu-i o próprio coração ou a própiia alina de uma Nação, 
parece que este País já vendeu a sua alma. Para tornar-se 
um país rico! Como se fosse possível, neste caso, trocar a 
alma por uma bela posição no ranking mundial dos países 
ricos~ U_rn_país do primeiro mundo, com o povo miserável, 
aviltado. E espantoso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, além 
de ser um contrasenso. -

Não é mais possível continuar com esse torpor, enquanto 
·são corroídos os valores, as tradições mais profundas de nossa 
sociedade. Não é mais possível continuar assistindo a tudo 
isso, como se fossem as tr3rrúis de uma nov_ela "global'_'. M~ra 
ficção!- --- -

J'J.(lticar tais atas de comércio criminoso, mas também 
aceitá-los complacentemente, é renunciar à dignidade e à 
transcendência do ser humano. É _quase um retorno ao estado 
bestial. 

Mas ainda não vou terminar por aqui, Srs. Parlamentares. 
É preciso continuar perfurando essas feridas, para <JU:e sinta
mos realmente que é tempo de pensá-las. 

Quero trazer-lhes ainda à análise a questão do seqüestro 
e tráfico de recém-nascidos e crianças nos primeiros anos de 
vida. 

Em final de janeiro recebi a complementação das infor
mações prestadas pelo Ministério das Relações Exteriores so
bre os quesitos constantes do Requerimento de Informação 
D0 836, de 1991. 

Junto, veio um relatório recente do Departamento da 
Polícia Federal, de 10 de setembro de 1991, explanando o 
modus operandi do tráfico internacional de crianças brasileiras 
e arrolando as medidas tomadas pela nossa estrutura policial 
para tentar prevenir ou reprimir esse_ coniércio criniinOso. 

Entre as formas descritas como usuais, não flat__am aquelas 
em que se mancornunam advogados, médicos, hospitais, pa
dres, fr:_eiras etc., envolvendo desde o "roubo" puro e simples 
-se assim se pode dizer - até a coação com o aliciamento -
dos pais, em geral destituídos, 

Há pontos, nesse relatório, que nos deixam atônitos. Um 
deles, é a eventual participação- da própria mãe ou dos pais 
na "venda" do filho, ou na sua entrega com a expectativa 
de que tenha um futuro melhor, porque eles próprios- pais 
-já perderam toda a esperança. Vemos aqui com~ a desespe
rança já fala mais alto que o próprio instinto maternal e pater
nal. Não podemos continuar achando que é normal e aceitável 
um quadro assim constrangedor. . _ 

O':lt_~S>_ponto __ c;!o relató~io nos chama a a~enção, porque 
parece refletir uma prática sinistra e hedionda: é a constatação 
da preferência de muitos casais estrangei!:OS por-crianças brasi
leiras com defeitos congénitos, mongolóides ou autistas, e 
também por crianças de cor preta. O documento assevera 
que o órgão de Polícia Federal "desconhece os objetivos de 
tal preferência". 

Mas não há como deixar de efetuar uma ilação entre 
essa estranha preferência de muitos casais estrangeiros e as 
contínuas denúncias sobre a utilização de crianças traficadas 
para estudos científicos e comercialização de seus órgãos, ou 
até mesmo para a fabricação de cosméticos. 

__ O relatório conclui, a esse respeito, que "os meios dispo
nfveis ainda não permitiram à Polícia descobrir nenhum caso 
concreto" e que, "se o fato existe, ocorre de forma muito 
sOfiSficaqa, com emprego dé tecnologia médica muito além 
do convencional". 

_De qua_l_quer forma, a citada preferência é algo ~xtrema
mente suspeito e a verificação de suas razões merece investi-
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gação mais acuradao, porque talvez possa estar encobrindo 
práticas que atingem as raias ·da barbárie e da insanídade, 
fazendo-nos recordar o __ nazismo, urn pasSado de horror não 
muito distante. 

Não vou alongar-me falando dos meninos abandonados 
e do extermínio de menores, assuntos que foram longamente 
analisados na CPI da Câmara, que ora está concluindo seus 
trabalhos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sabemos nem sequer 
as dimensões dessa catástrofe que se abate sobre os infeliZes 
filhos menores da Nação brasileira: aliciamento, comércio e 
escravização de meninas, tráfico de crianças com objetivos 
desconhecidos, abandono e extermínio de menores. 

Mas é um panorama patético este que acabei de mostrar~ 
lhes. A sociedade que produz tais desvios é uma soc.ieQaae· 
insana, escandalosamente jnconsciente. 

A tranformação de crianças, meninos, rnénirias, adoles~ 
centes, ora em lixo de rua, ora em mercad.,oria à venda, sob 
os olhares complacentes dos transeuntes, das autoridades, da 
elite deste País é algo espantosamente cruel e lastimáve_l. 

Chega de omissão, de indifcrcriça e d_e torpor! Não dá 
mais para fingir que não vemos cenas tão a~surdas! _ -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, urge que adotemos __ um_a 
postura mais enérgica. Uma coerência maiói'-iio trato de tod.ós 
os assuntos públicos, uma austeridade mais grave na utilização 
dos recursos disponíveis, para voltá-los mais diretamente à 
eliminação da miséria, da deseducação e do abandono do 
nosso povo, sobretudo do seu segmento mais indefeso, que 
são as crianças, os menores. -

Urge que se acabe com a impunidade, porque esta, num 
efeito cascata, arrasta a nossa sociedade a.uma mQra1'_'m~cu
naíma", a querer sempre tirar vantagem, à ganância do lucro 
fácil, à exploração dos semelhantes, ao iiltei'esse mesqui'nho. 

Não é apenas um caso de polícia! É preciso que a socie
dade que produz esse quadro hediondo acorde dessa negli
gência intolerável, dessa inconsciência mórbida, desse entor~ 
pecimento apalermante, para integrar este País a uma nova 
civilização. 

Muito mais do que modernizar, é necessário humanizar 
o Brasil. 

Somos todos desafiados a enfrentar essa atual impotência 
e desesperança, e implantar os valores sociais e éticos que 
nos permitirão Chegar a ser um país desenvolvido. 

Desenvolvimento é, antes de tudo, resgata-r da pobreza, 
da marginalidade, do extermínio, este nossó povo. É prOteger 
as crianças, os menOreS, da sanha daqueles q-ue querem redu~ 
zi-los à aviltantc condição de mercadoria. 

É certo que nenhum de nós tem a resposta clara e com~ 
pleta para todos esses terríveis desafiOs. Mas é certo. também, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se permanecermos ·com
placentes, se não nos irarmos, se não passarmos da indignação 
à ação enérgica, seremos considerados, por essa geração ven~ 
dida e ultrajada, coniventes com tais ignomínias. 

Que tenhamos coragem e inteligência, Sr. ?residente. 
Srs. Senadores, para enfrentar tarefa de tal magnitudt: e urgên
cia! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.-

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia 
o se·guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. senaclores, 
temos a honra de ocupar a tribuna, no iníciO desta legislatura, 
para trazer ao conhecimenlo dos ilustres Parlamentares um 

assunto de máximo interesse para a nacionalidade. No próxi~ 
mO dia 21 de abril, toda a Nação estará comemorando o 
bicentenário da morte do.Aiferes.Joaquim José da Silva Xa
vier, o Tiradentes, herói nacional que deu a própria vida 
por um ideal libertário, pelo que fez jus ao título de Prato
mártir da Independência e da República do Brasil e hoje, 
por decreto federal, Patrono Çíviço da Nação Brasileira. 

O Presidente da República, ciente da importância do 
evento, nomeou através do Decreto de 17 de janeiro de 1992, 
a Comjssão do Bicentenário da Execução d_e Tiradentes sob 
a presidência do Vice-Presidente da República, Itamar Fran-
co. 

Enquanto que inúmeros preparativos são iniciaaos a nível 
do Executivo Federal, para prestar devida e reconhecida ho~ 
meliagein ao vulto ímpar da nossa História e emprestar o 
merecido brilhantismo ao transcurso do. feriado nacional, .os 
órgãos de divulgação da imprensa mineira diariamente noti~ 
ciam enorme disputa entre a cidade de São João dei-Rei_ e 
a vizinha Tiradentes, antiga São José del~Rei, denominação 
que foi modificada pelo Decreto n~ 3, de 6~ 12~ 1889, no governo 
Cesário Alvim. O litígio desta feita refere~se basicamente à 
cidadania do Tiraderites, uma vez que ambas· se consideram 
terra natal da principal figura da Inconfidência Mineira. 

Levado pelo zelo e pelo mais intenso sentimento ~e n·acio~ 
nalismo, é que vimos nos posicionar a respeito dessa contenda 
local, buscando alertar o Governo Federal para que não come
ta um equívoco histórico de sérias iri"lplícações e, se é que 
a verdade histórica deva ser resgatada, não nos escusamos 
de apresentar a nossa versão na sua integridade. 

Na primeira incjuirição da Devassa, na Fortaleza da Ilha 
das Cobras, no Rio de Janeiro, em 22 de maio de 1789, o 
próprio Tini.dentes informou ser "natural do Pombal, termo 
da Vila de São João d'El Rey", verbis: 

"E sendo perguntado, como se chamava, de quem 
era filho, donde era natural, se tinha algumas ordens, 
se era casado, ou solt_eiro, e que ocupação tinha. 

Respondeo que se chamava Joaquim José da Silva 
Xavier, filho de Domingos da Silva dos Santos, e de 
sua mulher Antônia da Encarnação Xavier, natural 
do Pombal, termo da Villa de S. João de El Rey Capi
tania de Minas Geraes, que tinha quarenta e hum anos 
de idade, que era solteiro, que não tinha ordens alguas; 
e com effeicto, vendo-lhe eu o alto da_Cabeça, vi que 
não tinha tonsura algua, e que era Alferes do Regi~ 
mente da Cavalharia paga de Minas Geraes." 

De fato, enoontra~se na _Biblioteca Nacional o_ "Livro_ 
para servir de assentos dos batizados da freguezia de N. S. 
do Pilar da Vila de São João dei-Rei - 17 42/17 49" •, onde, 
à __ folhas, 151v., no dia 12 de novembro de_ 1746. Joaquim 
José da Silva Xavier era batizado na Capela de São Sebastião 
do Rio Abaixo, filial da Matriz de Nossa Senhora do Pilar 
da Vila de São Jo_ão dei~ Rei. Para não restar qualquer dúvida, 
transcrevemos a seguir os dizeres do assento do batizado do 
Tiradentes: 

"Aos doze dias do mez de Novembro de mil sete~ 
centos e quarenta e seis annos, na Cape lia de São Sebas~ 
tião do Rio Abaixo no Reverendo Padre João Gon~ 
çalves Chaves capellão da dita Capella baptizou e poz 
os Santos Oleosa Joaquim filho legitimo de Domingos 
da Silva dos Santos e de Antonia da Encarnação Xavier; 
foram padrinhos Sebastião Ferreira Leytão, e não teve 
madrinha; do que fiz este assento. 

O Coadjutor Jeronymo da Fonseca Alz." 
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Aliás, neste mesmo livro, cujafotocópiàSe-aCfia-nõ arqui
vo paroquial da atual ~asílica de Nossa_ Senhora do _Pi_Iar 
de São João dei-Rei, encontram-se milíS-três !egisfi'Oide bati-· 
zados realizados na mesma Capela: e relativos a irmãos do 
Tiradente, a saber: 

I) a fls. 101 e !O! v.: Antonio, batizado aos 5-4-1745; 
2) a fls. 225: José, balizado aos 5-12-1748; 
3) a fls. 213v.: Ana, batizada aos 29-6-1748. PelaJeitura 

deste assento, fica:.se sabendo que Ana não era sua ümã_ Car-· 
nal, sim irmã de criação, eis qUe foi "eXposta-a-·porta de 
Domingos da Silva dos Santos". 

Esses assentos se revestem de especial importância, já 
que deixam claro, primeiro· que a Capela de São Sebastião 
era "filial desta Matriz de Nossa Senhora do Pilar da Vila 
de São João del-Rei, e segundo, que os pais do batizado 
eram naturais "desta dita freguezia da Vil_a de São João dei
Rei". Quem primeirO publicou esses documentos elucidativos, 
foi o genealogista sanjoanense L_ufs de" Melo Alvarenga, em 
artigo denominado .. Documentos GenealógicOs de_ J.3~rbara 
Eleodora e Tiradentes", na revista Vozes de Petrópo1is, setem-
bro-outubro de 1954. -

Se eclesiasticamente não paira dúvida sobre: ã paróquia 
sob cuja jurisdição nasceu o herói, resta ain_9a indagar sobre 
sua cidadania quanto_ ao aspecto civil: Afinal, onde 3tualinente 
se localiza a Fazenda do Pombal, onde nasceu o Alferes? 
De 1963 em diante, o Pombal está sob a jurisdição da cidade 
de Ritápolis. A Lei Estadual n• 2.764, de 30 de dezembro 
de 1962, elevou a Município o referido distrito sanjoanenSe, 
modificando-lhe o nome, que era de Santa Rita do Rio Abai-
xo. 

Devido ao~ permanentes litígios -entre as dua~ vilas e 
depois municípíós de São João del-Rei e Tiradentes sobre 
sua jurisdição territorial, por mais de dois sécUlOs, ffca ·extre
mamente complicado para um leigo elucidar o relacionamento 
político-administrativo do povoado de Santa Rita-do Rio Abai
xo com as duas localidades litigantes._ Entretanto, não o foi, 
para e~tudiosos de reconhecida seriedade que se debruçaram 
sobre o tema com isenção de ânimo. 

Basilio de Magalhães, natural de Barroso - MG, pela 
primeira vez ao qúe-nos-consta, sustentou a tese di cidadania 
sanjoanense do Alferes, em artigos que fez publica! Do {<Minas 
Gerais" em 1920, sob o nome singelo de "O Tiradentes é 
San joanense", reproduzido na Revista do Arquivo Público 
:Mineiro em 1933. Nele, o historiador mostra que "a povoação 
de S. João d'El-Rei fora elevada à categoria de villa em 8 
de dezembro de 1713, de modo que a comarca, fundada no 
ano- seguinte, lhe outorgou domínio e jurisdição sobre toda 
a vasta superfície -ferritotial compreendida entre o ribeirão 
das Congonhas e das fronteiras de Guaratinguetá"~ 

Desse ato de 6 de abril de 1714 consta que São João 
dei Rei já era ''cabeça da comarca do Rio das Mortes", caben
do-lhe, por isso, a jurisdição sobre todo o território mineiro 
compreendido entre os limites de Vila Rica e GUãratinguetá. 

Apenas a 19 de janeiro de 1718, o conde de Assuriiar 
erigiu em vila o ãriaiil V6Iho de Santo _Antônio 99 Rio das 
Mortes, dando-lhe o nome de S. José d'El-Rey, sob os pro
testos da Câmara de S. João d'El-Rey. 

A 7 de março do mesmo ano, o supracitado governador 
concedeu à novel vila meia légua de terras em quadra, mas, 
em face de representação da edilidade sanjoanense pelo fla
grante desrespeito à sesmaria anteriormente outorgada a esta, 
houve por bem admitir qtie ''O termó da Villa de Sam Joseph 
fosse de meia légua em circunferência fazendo Piam na Villa" 

e sUbOrdinando-lhe ta-mbém à jurisdição os distritOS cfe~ CãttaS 
Altas da Noruega e Ituberaba. 
- · Cóm efeito, neiD a piimitiVa seSmaria de mela légua enl 

quadra, muitos menos a confirmada de- meia légUa em circuns
feré-nCia, obtida _pela Câlllara da Vila de São José dei-Rei, 

•atingiam o sítio de POmbal. - - -
A posse legítima de São João del-Rei no tocante ao Pom

bal só foi abalada quando, por _pressão da Câmara- sanjose
fellSe, o então ouvidor-geral da comarca do Rio das Mortes, 
ei:ri .capítulo de correição, feito a 17 de dezembro de 1755, 
determinou que fosse o Rio das Mortes o limite de demarcação 
natúi'al entre os municípios das duas vilas. 

Como a fazêD.da do Pombal estivesse situada à direita 
do referido curso d'água, o ato do ouvidor-geral veio dar 
legalmente à Câmara da vila de São José del-Rei o povoado 
de ,Santa Rita do Rio Abaixo e, por conseqüência, o sítio 
em que nascera o Tiradentes. -

No entanto, &asílio entendeu que essa decisão do ouvi
dor-geral não passou em julgado, porque, em documentos 
de 1160 e 1779, oRioAbaixo e a Capela de N. S. da Ajuda 
do Pombal já são tidos _como pertencentes ;t São João deJ-({~i. 
concluindo: "Si, ~rias re1ações eilt:Ie as dtias vilas limítro-fes, 
hOuye um momentq, embora ephemero, em que o local, de
pois ·celebrizado peio martyrio do seu filho egregio, vacillou 
entre as duas orbitas de posse e de jurisdicção - os docu
mentos particulares, sobretudo os existentes nos archivos ec
clesiasticos, são accordes, são unanimes a favor de S. João 
dei Rey". 

No final de seu artigo, o eminente histoiiador requer 
ao ·goverrio mineiro se digne reparar a clamorosa usurpação 
feita--a _S. João dei Rei, pois, fOi -Cáril- base em elementos 
p_robante~ de evidente precariedade (o processo de inventário 
da mãe do Tiradentes aforado em 1756 perante a justiça de 
S. José dei-Rei),_que _o Governo de Minas Gerais "tão leviana
men!e enxertou em S. José _del Rei, pela simples virtude -de 
um decreto, o berço do Tiradentes". 

Cabe a nós Parlamentares e a todas as Autoridades res
ponsáveis pela cultura deste País, perguntar, em consonân-cia 
com Basilio de Magalhães: "E quem é que melhor que o 
próprio Tiradentes, poderia saber a quem pertencia o pedaço 
de terra onde viera à luz e que ele havia de santificar pelo 
mais glorioso martíriO?". 

Outro historiador, desta feita um sanjoarlense, Luís de 
Melo Alvarenga, supracitado, em artigo manuscrito denomi
nado "Tiradentes é San joanense", ·a respeito do flagrante 
equívoco do govefnõ rriineiró; entende "que _o principal causa
dor foi o ilustre historiador Xavier da Veiga, quando deu 
fa"o.rável a mudança do nome de São José del-Rei, para Tira
dentes, por ser, segundo ele, Pombal pertencente a São José. 
Baseou sua argume-ntação no inventário da mãe de Tiradentes 
efetuado em São_ José, eml756. Mas, como já vimos, nesta 
época estava ém vigor o ato de correição de 17 de dezembro 
de 1755, de valor legal um tanto ou quanto duvidoso ... ". 

- Anteriormente, no memso artigo, Melo Alvarenga já afir
mara categoricamente. "Acontece ainda que esta correição 
só poderia ter valor na parte administrativa interna da ouvido
da_, por faltar autoridade legal a um simples ouvidor mudar 
a demarcação de uma vila, tanto assim que Já em 1760 voltava 
esta região a pertencer a São João dei-Rei." 

Outro historiador sanjoanense, Fábio Nelson Guimarães 
publicou na Revista de História e Arte n' 6 (1964) artigo 
denominado ''Onde Tiradentes Nasceu'', no qual lamenta que 
"a partir de 1963, ano em que São João del-Rei comemorqu. 
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2.50 dezembros de sua autonomia _m_~,~_niç_ipalista, com incontida 
pesar. ela aceitou a perda constitucional da fazenda do Pom
bal, que se integrou aos destinos de outra cidade, recém
criada. A 1" de _março de 1963, Pombal, termo do município 
são-joanense, vetusta e inquebrantável terra que hospedou 
na via terrena o primeiro gemido de Joaquim José da Silva 
Xavier, fixou-se, legalmente, ao património de Ritápolis". 

Outro artigo do mesmo pesquisador _intitulado "O Local 
Onde Nasceu o Alferes'', editado em 1972 pelo Instituto Histó
rico e Geográfico de- São JoãQ dei-Rei, em comemoração 
ao sesquicentenário _da Independência do Brasil, ressalta que, 
na ocasião da medição ~ demarcaçãQ das divisas da recém
criada vila de São José del-R_ei_ (Q a 8 de fevereiro de 1719) 
se entendeu que seria "o distrito da vila, limitado pela serra 
de seu nome ... " Ora, esse limite natural - a Serra de ~ão 
José_- interpõe-se entre a Vila de São José e a fazenda 
do Pombal. O autor deixou explícito que a referida fazenda, 
não pertencendo à Vila de São José, automaticamente faria 
parte da jurisdição territorial da Vila de São João, por ser 
esta, cabeça de comarca. Para comprovar sua tese, acrescenta: 
"Em 1724, o capitão Francisco Viegas Barbosa (o construtor 
inicial da então matriz do Pilarsanjoanense) obteve licença 
para edificar a ermida de N. _Sr• da Ajuda, no Pombal, ocasião 
em que declarou que aquele sítio pertencia a São João del-Rei. 
Foi também o que afirmou o padre Alexandre Marques do 
Valle, Vigário da Vara, no termo da ~ênção da ermida, a 
15 de julho de 1729". O autor municiot.i o seu artigo com 
essas e outras informações, para concluir que "a fazenda do 
Pombal, até 1755, pértenceu ao termo e jurisdição da Vila 
de São João del-:Rei, quando o Alferes já contava com pouco 
mais de 9 anos". __ _ 

O quarto a reconhecer a cidadania sanjoanense -do Tira
dentes foi Canabrava Barreiros, nascido em Cu,_:rvelo_-MG, que 
em 1976nos brindou com o excelente estudo "As Vilas del-Rei 
e a Cidadania de Tiradente~·.· .. que faz parte da coleção Docu
mentos Brasileiros (n"' 172),_ onde, a partir de fls. 104, usque 
ad finem, o eminente. técnico ei:n cartografia firma o seguinte 
entendimento: 

a) "Tiradentes nasceu na Fazenda do Pombal, no 
termo da Vila de São João dei-Rei, isSo em 1746. 

b) Foi batizado na Capela de São Sebas.tião do 
Rio Abaixo freguesia de N. S. doPjl~r da vila de São 
João del-Rei. 

c) Aos 9 anos de idade, em 1755, a área onde 
nasceu passou, em virtude da correição do Ouvidor 
da Comarca_ ·_do Rio Qas Mortes, à iurisdição da Vila 
de São José dei-Rei (atual Jiradentes), __ . - _ 

d) Cinco anos depois, em 1760, uma iimã de Tira
dentes e seu marido assinam r:t;!querj_!Tlento dizendo-s_e 
moradores do Rio Abaixo, na "Freguesia de N.S. do 
Pilar da vila de São_ JQão del-Rei" .. _ . .. _ 

e) O próprio Tiradentes informa, na primeita -in
quirição, em 22 de maio de 1789, ser "Natural do Poro
pai, termo da Vila de São João Dcl Rey 

O Finalmente, em 238 anos de_ r~lacion.amento" 
comprovado, de Santa Rita d_o_ Rio Abaixo COD} as 
duas vilas del-rei, 30 anos fora_m _sob a jurisdição de 
São José (at_uaJ Tiradentes), 29 anos não su~ciente
mente comprovados, e 238 anos __ s_ob a jurisdição da 
vila de São João dei-Rei." 

Ou seja, aqui"Canabrava Barreiros afirma categorica
mente que o povoado onde se localiza a Fazend_a do Porr1~a!, 

jamais deixou de estar juridicamente vinculado a São _João 
dei-Rei, mesmo após a Correição de 1_7 .. :12-1755, feita pelo 
ouvidor-geral da Comarca. 

Após exaustivas pesquisas em documentos autênticos nos 
arquivos das duas localidades e em fic;ha toponímica dos dois 
municípios, coube ao ilustre geógrafo estabelecer que ''é pa
tente o desligamente do distrito de Santa Rita do Rio 

Abaixo da vida municipal de São João del Rei, com exce
ção do curto período iniciado em-1755, e terminado, ao que 
tudo parece, em 1760 ou logo depois. Período só parcialmente 
levantado por nós, em vista da ausência de dados oficiais, 
oriundos do poder civil, muito embora tenhamos alinhado 
farta documentação de origem eclesiástica". 

À vista da farta documentação trazida a lume pela respei
tada autoridade em cartografia, parece que a disputa sobre 
a cidadania de Tiradentes perde sua razão de ser, permitin
do-nos pleitear que a comemoração oficial do bic~ntenário 
da morte de Tira dentes se realize na sua terra natal. Tradicio
nalmente, o Governo Estadual de Minas Gerais, em 21 de 
abril, transfere a capital para Ouro Preto, pois foi principal
mente aí, na antiga Vila Rica, que o Alferes fez sua pregação 
revolucionária e onde, após ter sido enfocado e esquartejado 
no Rio de Janeiro, teve sua cabeça exposta à execração públi
ca, dentro de uma gaiola de ferro, no alto de um poste erguido 
no centro da praça principal, entre o palácio do governo e 
a cadeia pública, "para escannento dos povos". 

Como ex-aluno interno do Ginásio Santo Antônio de 
São João dei Rei, admirador de seu zelo pela tradição e pela 
sua cultura, que através dos anos tem inscrito iiOs fastos da 
história, vultos famosos como o Tiradentes~ Bárbara Eleodora 
Guilhermina da Silveira (esposa do inconfidente Alvarenga 
Peixoto), o poeta- membro da Arcádia Mineira- Manuel 
Inácio de Alvarenga, o compositor Padre José Maria Xavier, 
o historiador Basílio de Magalhães (um dos mais ilustres e 
cultos filhos adotivos de São João dei-Rei), o eX-Presidente 
Tancredo Neves e o atual Procurador-Geral da República, 
Aristides Junqueira Alvarenga, para citar apenas alguns; por
tanto, identificandO-me com os destinos desta terra, é que 
vimos reinvindicar às autoridades competentes, -o IHGB, 
o SBPC, a Secretaria de Cultura do Estado de Minas e demais 
entidades culturais brasileiras- e especialmente ao Vice-Pre
sidente da República, mineiro, Itamar Franco, se dignem res
tabeleÇ(:r a verdade histórica, tributando a São João dei Rei 

--a:- homenagem de ter sido o berço de Tiradentes, através de 
reconhecimento oficial, por ocasião dos festejos do bicente
nário de sua morte. 

Gostaríamos ainda de mencionar dois fatos que colhe~os 
DC?.~ "Autos da Devassa da !~confidência Mineira" e que vem 
iri.Ostrar o brio e patriotismo dos moradores da Vila- de São 
João dei Rei à époCa da conjuração - embora transvertidos 
pelo delator do movimento- e o planO do próprio Tiradentes 
para sua terra natal. 

O primeiro fato está nó voluriie 5, pág. 161, qUando da 
acareação do Vigário Carlos_ Correia de Toledo com Joaquim 
Silvério dos Reis em 13-7-1791: " ... O_acareado Vigário de 
Sã9 José lh.e tin11a dito, q~e na Comarca de São João dei 
Re"i havia mais de seSsenta homens, que seguiam o mesmo 
partido do levante, os quais tinha reduzido o Alferes Joaquim 
José da Silva Xavier; e que entre eles havia muitos de grandes 
possibilidades; e que estavam prontos a concorrerem para 
este negócio_, e gastarem até o último real...". 

O segundo fato está registrado no mesmo volume 5, pág. 
305, quando da acareação do Ten. Cel. Domingos de A.PreJJ. 
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Vieira com Joacitiiln Silvério dos Reis em 15~7-1791. ---~í s~ 
lê: '' ... porque a capital, feita a sublevação, haVia de ser na 
Vila de São João del Rei" ... Como explicar a predileção 
do Tiradentes por esta vila? 

O romancista miileiro Gilberto de Alencar, em sua obra 
"Tal Dia -é o Batizado'' (Senha-qo.e seria úSadã para deflagrar 
o levante) fala-nos de uma visita do Tiradentesao Aleijadinho, 
formulando-lhe um pedido muito especial: 

- "··-• desejamos que você execute um momu
mento à República. Uma grande estátua a ser erigida 
numa das praças de São João dei Rei ... 

-São João dei-Rei? 
-Sim, a capital será lá. 
--Logo vi. Sua terra, hein? 
-Não, não é por essa fazâo.-É- que a vila de 

S. João dei-Rei está melhor situada do que a Vila Rjca 
e dispõe de mais re.cursos. _56 por isso. •f 

Além disso, o ilustre romancista precisa outros eleinentos 
fundamentais que nortearam a vida do Tira dentes e que dizem 
respeito a este nosso pronunciamento. À fls. 13, situa " ... 
a fazenda do Pombal, à margem direita do rio das Mortes 
e próxima da Viia São João dei Rei, a cujo termo pertencia ... ". 
A fls. 16, revela que no principio do ano de 1754, Domingos 
da Silva dos Santos matriculou os filhos AntôniO e Joaquim 
José na escola do clarienetista Mestre Lucas, o qual "ensinava 
as primeiras letras e rudimentos de música em sua escola 
da vila de São João dei-Rei, instalada numa casa baixa próxima 
à igreja de S. Francisco". Finalmente, à fls. 197, informa 
sobre Bárbara Eleodora: "A-mulher de Alvarenga (Peixoto) 
nascera em São João dei Rei, onde residia o casal, era conter
rânea de Tiradentes .. :~ 

Finalizando, não poderíamos deixar de Inencionar que 
acompanham o trabalho supracitado do estudioso Canabrava 
Barreiros os seguintes laudos abonadores: 

1) do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: " ... 
depois da leitura atenta de "As Vilas dei-Rei" e a "Cidadania 
de Tiradentes", constitui, agora, ponto pacífico, que no ano 
de 1746, quando se deu o batismo de Joaquim José da Silva 
Xavier, os terrenos onde se situava a fazenda do Pombal, 
local de seu nascimento, estevam vinculados administrativa
mente à Vila de São_ João Dei-Rei"; - - . 

2) do Instituto de Geografia e Históri~d"1iliiar do -Brasil: 
" .... Eduardo Canabrava Barreiros nos brinda Coin mais um 
interessante estudo, esclarecedor de muitos fatos histórícoS, 
mas, principalmente, esclarecedor da verdade, para ele incons
testável, diante dos documentos autênticos reproduzidos dos 
originais, de que a Fazenda do Pombal fazia parte do território 
de São João dei Rei, à época do nascimento dO giOfiOso alferes 
e durante a maior parte do período de disputa com São José 
dei Rei. Destarte, o vulto admirado do protomártir da nossa 
independência, herói tutelar do Brasil, o Tiradentes, nasceu 
no termo da vila de São João dei Rei. É a conclusão."; 

3) do Instituto dos Advogados Brasileiros: "·- Depois 
de atenta leitura do texto e de meditada consideração dos 
documentos, inclusive cartográfiCos, q'ue o acompanham, fi
quei convencido, sem qualquer dúvida, da procedência da 
tese defendida pelo eminente historiador e geógrafo, ou seja, 
que o Alferes Joaquim José da Silva Xavier nasceu, no ano 
de 1746, em território que então pertencia à Vila de São 
João del Rei. Ass.: Afonso Arinos de Melo Franco". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: Por todas as provas docu
mentais e evidências apies<!ritadas, estamos convictos de que 
o Patrono Cívico da Nação Brasileira, o Alferes Joaquim José 

da Silva Xavier, é sanjoanense, urna vez que, à êpoca do 
seu nascimento, a fazenda do Pombal pertencia ao termo 
da Vila de São João dei Rei. 

Em 1989, nesta Casa, tivemos a honra de proferir o discur
-so em comemoração ao Bicentenário da Inconfidência Mineira 
e da morte heróica de seu mártir, o Tiradentes, perante uma 
assembléia composta de autoridades nacionais e estrangeiras, 
nós, Parlamentares, e populares. 

O discurso que vimos de pronunciar é repleto do mesmo 
espírito patriótico. Anima-nos o interesse de expor o fato 
histórico, repor a verdade e, com isso, alimentar no espírito 
dos cidadãos brasileiros o desejo de conhecer as gestas de 
nossa terra. 

Muito obrigado! 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

"--:- Alfredo _Campos - Antonio Mariz - -AureO -Mello 
____;Carlos De'Carli - Dario Pereira - Eduardo Suplicy
Flaviano Melo- Iram Saraiva- José Fogaça- José Sarney 
-:-:- Márcio_Lacerda- Qnof~e Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me
sa, pr~jeto qe lei que será lido pelo Sr. 1"' Secretárío. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 11, DE !992 

Altera os arts. 1603 e 1719 do Código Civil 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O art. 1603 do Código Civil passa a ter a seguinte 

redação: 

"Art. -1603. A sucessão legítima defere-se na or-
dem seguinte: 

I - aos descend~n.tes; 
II- aos ascendentes; 
III- ã.o cô'njuge Sobrevivente; 
IV- aos colaterais; 
V- ao companheiro supérstite, desde que tenha 

havido çoabitação há, pelo menos,_3 (três) anos conse
cutivos; 

VI- aos Estados, ao Distrito Federal ou à 
União." 

Art. 29 O art. 1719 do Código Civil passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 1719 ·····-~·······----·· .. ·--·-···-·'·······-·"·-·-
.......................... -.~,~~- ....................... ~ ........ . 
r"'-' ......... ·- ·-- ... ,_ ,_ ... : ----- ... -.. -..... -......... ·-· ... --
n - ., .......... ·········-----·--····--··-·-· .. ·--············ 
III- O companheiro ou a companheira do testa

dor casado; 
IV-. ~ ....................... -..... _.:. ........... H ..... -•• .-•• -,.''---

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçãg. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A le_gislação civil r~ferente ao direito das sucessões não 
inclui, na ordem da vocação hereditária. as pessoas que te
nham vivido maritalmente. 

Penaliza, assim, de forma incondicional, a união ilegiti
mar, ou seja, considera que uma pessoa vivendo em concubi-
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nato, ainda que solteira, não pode suceder legitimamente a 
outro com quem tenha coabitado. 

Não obstante essa prevenção da lei c~vil, a Constituição 
Federal em vigor já reconhece, nos_ termos do § 39 .Qo art. 
226~ "a união estável entre "o homem e a mulher como entidade 
familiar." · 

O que se postula, destarte, é assegurar, na prática, aquilo 
que a Lei Maior e a própria sociedade já admitem, jurídica 
e sociologicamente. _ -=- _ _ __ 

Convém mencionar, preventivamente, qUe a modifiCação 
ora proposta em nada prejudica a família, se a relação "espú
ria" ocorrer na constância: do casamento. Com efeito, o cônju
ge sobrevivente cdntiiiua a gozar do beilefíCío -da precedência, 
se a sucessão for legítima. isto é, motivada, pelo adVento de 
um óbito em que o-de cujos tenha falecido ab intestato: 

De outra parte, se houver sucessão_ te_stamentária, a pes
soa casada não poderá testar cm favor de outra com quem 
viva maritalmente, ex vi do inciso III, do art. 1719, do Código 
Civil. 

Nesse ponto, insere-se, aliáS; a: outra niodiffêaÇão preten
dida. Nos termos do citado inciso III, somente no varão er~ . 
defeso testar em favor da concubina. A esta, ainda que unida 
pelos laços do matrimónio a· OUtrem; nénhum óbice legal ao 
ato de testar era imposto. __ . _ . · __ 

A inovação aposta no aludido incisO Itl busca, em síntese~ 
equilibrar essa proibição legal que, hodiemamente, já sé faz 
muito necessário, diante do novo papel sócio-económico da 
mulher na sociedade conjugal. _ 

lo fine, o projeto ein tela -com supedâneo em preceito 
constitucional que deriva~ de pressupostos de ordem fática 
da mais alta relevância, como, verbi gratia, a proteção da 
união estável do homem e da mulher - visa a reconhecer, 
juridicamente imperativos axíol6gicoS e- ptãtiOOS qu"e já -per
m~jam a nossa atualidade social. 

Sala das Sessõ_e_s, 11 de março de 1992. Senador Mário 
Lacerda 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGOOCIVIL BRASILEIRO 

LEI W 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1916 
(Corrigida pela Lei n' 3.725, de 15 de janeiro de 1919) 

TÍTULO II 
Da Sucessão Legítima 

CAPÍTULO! 
Da Ordem da Vocação Hereditária 

Art. ~603. A sucessão legítirria defere-se na ordem se-
guinte: 

I- aos descendentes. 
II- aos ascendentes. 
III -ao cônjuge sobrevivente. 
IV- aos_colaterais. 
V- aos Estados~ ao Distrito Federal ou à União. 

Art. 1719. Não podem também ser nomeados herdeiros, 
nem legatários: 

I- a pessoa que. a rogo, escreveu o testamento (arts. 
1638, n~' 1, 1656, e 1657), nem o seti Cônjuge, ou os seus 
ascendentes, descendentes e irmãos. 

II -as testemunhas do testamento. 
III - a concubina do testador casado. 

IV -o oficial público, civil ou militar, nem o coman
dante, ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que 
fizef, ou aprovar o testamento. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- _decisão terminativa.) 

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

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência designa, de acordo com as indicações das Lideranças, 
para integrar, na qualidade de Suplentes, a Comissão Parla
mentar Conjunta do Mercosul, os seguintes Srs. Senadores: 
PMDB 
L Onofre Quinan 
2. Wilson Martins 
3.- Jrapuan Costa Júnior 
PFL 
1. Júlio Campos 
2 .. João Rocha 
PSDB 
1. Fernando Henrique Cardoso 
PTB 
!. Levy Dias 
PDT 
1. Maurício Corrêa 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência propõe ao Plenário os nomes dos Senadores Chagas 
Rod.rigues, 9dé;l~ir Soare~ e_,C~Sat_: Dias_p~ra representarem 
o Senado na Conferência Internacional sobre a Democra
tização no "Cone Sul", a realizar-se no período de 12 a 17 
do corrente mês, em Santiago do Chile. -

A proposta será encaminhada à _Comissão de_ Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, devendo ser votada após a 
Ordem do. Dia da Presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o período destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 77 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 124, de 1991 (n' 95/89, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção n"' 155, 
da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sb
br~ a segurança e saúde dos trabalhadores ~ o meio 
ambiente de trabalho, adotada em Genebra, em 1981, 
durante a. 67~ Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 552, de 1991, 
-dà ComiSsão - -- - - - -

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 19 
do corrente. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queirám permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ - _ _ _ . 
A matéria vai ã Comissão Diretora·para· a r·eâaçao fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que estabelece dias_ e horários p~ra_ r~ãlização 
de reuniões ordinárias das Comissões Permanentes, 
tendo 

PARECERES, sob n~ 4 e 5, de 1992, das Co
missões 

- de Constituição, JustJça e Cidada_nia, favorável. 
- Diretora, favorável aO projeto, nos termos de 

Substitutivo que oferece. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ·cto dia 
6 do corrente. 

Passa-se à votação do substitutivo, que tem preferêricia 
regimental. 

Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram- permãnecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ __ 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai ã Comissão Diretora a-fim -de ser redigido 

o vencido para o turno, suplementar. 

É o se_guinte o substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 29, DE 1991 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal, 
estabelecendo dias e horários para realização de reu
niões ordinárias das Comissões Permanentes. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1<:> A alínea a do art. 107_do Regimento:Int_emo 

do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redaÇãO:
"a) se ordináriaS, semanalmente, durante a ~ssão legis

lativa o-rdinária; nOS-seguiriteSdias e horários, salvo delibe-
ração em contrário:· · -

1) Comissão de Serviços de ·Infra-Estrutura, às terças
feiras, às 10 horas; 

2) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
às terças-feiras, às 17 horas; . _. 

3) COmiSsão_ de Constituição, Justiça_ e Cid3dania-, âs 
quartas-feiras, às 10 horas; - -

4) Comissão de Assuntos Sociais, às quartas-feiras, às 
17 horas; 

5) Comissão de Assuntos Económicos, às quintas-feiras, 
às 10 horas; 

6) Comissão de Educação, às quintas-feiras, ãs 17 horas." 
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na: data de sua 

publicação. 
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 38, de 1991 (n• 5.394/85, na Casa de oiigem), 
que introduz alterações na Lei n9 4.886, cte-9 de deZem
bro de 1965, que regula as atividades dos representantes 
comerciais autônomos, tendo 

PARECERES, sob n'' 395 e 592, de 1991, da Co
missão 

- de- Assuntos Econômicos, r' pronunciamento: 
sobre as Emendas n"~ 1 e 2 apresentadas nos- termos 
do art. 235, JI, d, do Regimento Interno, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n" 42, 
de 1992, de audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça e de Cidadania). 

Sobre a mesa, requerimento que serão lidos pelo ·sr. 1\' 
Secretário. 

_ São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 47, DE 1992 

· Nos termos ºo art. 456, do Regimento Interno, requeiro 
a retirada do Requerimento·n9 42, de 1992, de minha autoria. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1992.- Senador Jonas 
Pinheiro. 

REQUERIMENTO N• 48, DE 1992 

Nos_ termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, 
reqUéi-fÕ âdiamepto da disc1,1ssã_o _d_o Pr<;>jeto de_ Lei da Câmarã 
n• 38, de 1991, que introduz alterações na Lei n" 4.886, de 
9 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos represen
tantes comerciais autõnomos, a fim de ser feita na sessão 
de 9 de abril de 1992. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1992. -Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o Requerimento n• 47, de 1992, de retirada. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o requerimento de adiamento de discussão 

da matéria. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto será incluído em Ordem do Dia na data apra

-zada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 4: 

Discussão, em turno único do Proje_io de DeCreto_ 
Legislativo n' 123, de 1991 (n• 377/9(), na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos dosPrQt<;>colos I e 
II de 1977, adicionais- às Con.Veriç.ões de Genebra de 
1949, adotados em 10 de junho de 1977 pela Confe
rência Diplomática sobre a Reafirmação e o Desenvol· 
vimento do Direito Internacional Humanitário aplicá
vel aos ConflitOs Armados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 551, de 1991, 
da Comissão -

- de Relações Exteriores e Defesa Nac_ional. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçáÕ final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides.) - !~~ ~; 

Discussão, em primeíro 'Jrno, da proposta de 
Emenda à Constituição n~' 18, de 1991, de autori~ do 
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Senador Alfredo Campos e outros Senhores Senadores, 
que fixa o número de votos necessários à rejeição do 
veto. (5• sessão de discussão.) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria será incluída na Ordem 

do Dia oportunamente, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 19, de 1991, de autoria do 
Senador Francisco Rollemberg e outros Senhores Sena
dores, que suprime o itein II e renumera o item III 
do art. 40 da Constituição (5~ _sessão de discussão). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerrro a discussão. 
Encerrada a dis_cussão, a matéría será incluída em Ordem 

do Dia, oportunamente, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 7: 
Discussão em primeirO- turrio-,--âà Proposta de 

Emenda à ConstitUição ri"-20, de 1991, de autoria do 
Senador Coutirilio Jorge e outros S"e-nhOii:!s Sen.aP.ores, 
que dá nova redação ao art. 16 da ConstffUiÇ"ãO Federal 
(S• sessão de discussão). -

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria será incluída na Ordem 

do Dia, oportunamente, em -rase de votaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 8: 
(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do art. 

358 do Regimento Interno.) 
Suprima-se do art. 155_, _ _item X, da Constituição 

da República Federativa do Brasil, a alínea b, (1 <? Signa~ 
tário: Senador Ronan Tito). 

Em votação o prosseguimento da tramitaçãO da Proposta 
de Emenda à ConstituiÇão n'-' 21. 

Os -Srs. Senadores que o aprovam queiram- permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o prosseguimento da tramitação, a matéria 

será incluída em Ordem do Dia para o prirriéiio- tUI-no de 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgo
tada a matéria constante da Ordem do büa. 

Sobre a mesa, redaçõcs finais de proposições__aprovadas 
na Oràem do Dia àa presente sessão que, nos_ termos ào 
parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno, se não 
houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1~' Secretário. 

São lidas as seguintes 

REDAÇÕES FINAS 

PARECER N• 14, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 123, de 1991 (n9 377, de 1990, na Câmara dos Depu~ 
lados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 123, de 1991 (n' 377, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), que aprova os textos dos Protocolos 
I e II de 1977, adicionais às Convenções de Genebra de 1949, 

adotados em 10 de junho de 1977 pela Conferência Diplo~ 
mática sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito 
Internacional Humanitário aplicável aos conflitos armados. 

· Sala de Reuniões da Comissão, II de março de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator -Dirceu Carneiro - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N' 14, DE 1992 

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

DECRETO LEGISLATIVO 
N' , DE 1992 

Aprova os textos dos Protocolos I e JJ de 1977, 
adicionais às Convenções de Genebra de 1949, adotados 
em 10 de junho de 1977 pela Conferência Diplomática 
sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito 
Internacional Humanitário aplicável aos conffitos arma
dos. 

Art. 19 São aprovados os textos dos Protocolos I e II 
de 1977, adicionais às Convenções de Genebra de 1949, adota~ 
dos em 10 de junho de 1977 pela Conferência Diplomática 
sobre a Reafirmaçáo e o Desenvolvimento do Direito Interna~ 
cional Humanitário aplicável aos Conflitos Armados. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em v"igór na data 
de sua publicação. 

PARECER N' 15, DE 1992 

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 124, de 1991 (n~ 95 de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretorá ápresenta a-redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 124, de 1991 (n' 95, de 1989, na 
Câmara dos Dej>utados). que aprova o texto da Convenção 
n'? 155, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente 
de trabalho, adotada em Genebra, em 1981, durante a 67• 
Sessão da Conferência lnternacional do Trabalho. _ 

Sala de Reuni'ões da Comissão, 11 de março de_ 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Racbid Saldanha Derzi, 
Relator - Dirceu Carneiro - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N' 15, DE 1992 

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

DECRETO LEGISLATIVO 
N' , DE 1992 

Aprova o texto da Convenção n~ 155, da Organi
-zação Internacional do Trabalho - OIT, sobre a segu
rança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de 
trabalho, adotada em Genebra, em 1981, durante a 
67~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. 

Art. 1 ~ É aprovado o texto da Convenção n<? 155, adota
da na 67~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, 
realizada em Genebra, no ano de 1981, que dispõe sobre 
a segurança e saúde dos__ trabalhadores e o meio ambiente 
de trabalho. 

Art. 2<? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As redações 
finais vão à publicação. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 49, DE 1992 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 123, 
de 1991 (n• 377/90, na Câmara dos Deputados). 

Sala das Sessões, 11 de março de 1992. ~Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:Em votação 
o requerimento. - · -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram· permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se â imediata aprecia-

glp d,a_redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - -
Os Srs. Senadores que a aprovam queira·m permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Sobre a me-
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1\' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 50, DE 1992 

Nos termos do art. 321 do Regime-ntO lntemõ, requeiro 
dispensa de publicação, para i~~dült~ disCussãO -e votação, 
da redação final do Projeto de Decréfo Legislatiyo-nn-124, 
de 1991 (n• 95/89, na Câmara dos Deputados) .. _ 

Sala das Sessões, 11 de março de 1992. ~Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (rvf.auro BenevidCs)- Em-votação 
o requerimento. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o aprova:m -queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. - · -~ - - -
Aprovado o requerimento, passa-se à imedíata aprecia-

ção da redação final. 
Em discussão a iedação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ _ ,. ----· 
Os Srs. Seriã.dOres que- a· aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .::-::.A Presi-
dênciã propõe ao Plenáriõ' os nomes dOs Senado~es Chagas 
Rodrigues, Odacir Soares e César_ Di'â.s par~. r_ep_resentar o 
Senado na Coilferênda lnternacional sobre a Democratização 
do Cone Sul, a realizar-se no período de 12 a 17 do corrente 
mês, em Santiago do Chile, sem ónus para o Senado Federal. 

A Presidência solicita ao Senador Jonas Pinheiro o pare
cer da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB ~AP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-

dores, a participação dos nossos três representanteS nesse en
-contro é de fundamental importância para as relações díplomá
ticas e parlamentares entre os nosSos váriO&""pafs'es; rião signi
fica ainda nenhum ónus para o Senado Federal. 

O parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Em votação 
a proposta. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

AproVada. _ _ _ __ _ 
Ficam os Srs. Senadores Chaga-s Rodiigues, Qdacir S_oa

res e· César Dias autorizados a aceitar a missão -que'não acar
reta ónus para o Senado Federal. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevicies) ~Sobre a me
~a. comunicações que s~rãO lidas pelo Sr. .19 Secretá.iO. · 

São lidas as seguintes 

COMUNICAÇÕES. 
_Comunico a V: _E~ _que, devi_dam_ente autorizado pelo 

Senaâo -F'ederal, .e$tarei. ausente do Pais, no período de 12 
a 17 do corrente mês, para representar esta_ Ças·a qa. Confe
rência Internacional Sobre a Democratízilção no "Cone Sul", 
a realizar-se em Santiago P,o Chile, · 

Sala das Sessões, 11 de março de 1992. -Senador Chagas 
Rodrigues. _ 

Comunico a V. Ex~ que, devidamente autorizado_ pelo 
Senado Federal, estarei ausente do País, no período de 12 
-a 17 do corrente mês, para representar esta Casa na Confe
rência Internacional Sobre a Democratização no "Cone Sul", 
a realizar-se em SantiagO dO Chile._ .- - .· ~ . 

Sala das Sess()es, 11 de março de 1992. -.....Senador César 
Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~A matéria 
vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Voltamos 
à lista de oradores. ' 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amazonino Men
des. 

. O SR. AMAZONINO MENDES (PDC. ~AM Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a razão 
pela qual uso da palavra neste momento talvez diga muitO 
de perto a qualquer um de nós, muito mais do que se possa 
imaginar. _ 

Na verdade, embora o assunto seja de caráter interno 
do meu Estado, assomo a esta tribuna em razão da intempe~ 
rança, da leviandade, da irresponsabilidade e da impunidade 
_que têm caracterizado alguns políticos dessa Nação, sobretudo 
porque se acobertam na impunidade decorrente da morosi
dade das decisões judiciais da incerteza da Justiça, e vendo 
esse quadro de falência absoluta em relação à restauração 
da honra ofendida das pessoas. Eu diria muito mais ainda, 
até porque o exercício político está se transformando, cada 
vez mais, neste País, num exercício de banditismo. 

Venho pedir a paciência de V. Ex~s para fazer ~lguns 
esclarecimentos. 

Fui prefeito da cidade de Manaus, onde, segundo aquela 
população, teria havido a maior administração_de sua história. 
.Fui prefeito que não fez obra por administração indireta e 
o que caracterizou a minha gestão foi o fato de que 90o/o_ 
das obras terem sido feitas por administração direta. 
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Em razão daquela atividade, o povo me conduziu ao 
Governo do Estaçlo. Fui Governador por três anos. Todas 
as minhas contas foram aprovadas. JamaiS: tive um questiona
mento seja no Tribunal de Contas, seja na Assembleia. Tam
bém o povo, julgando esses três anos, deu-me a honra de 
ser o Senador propor.cionalmente mais votado da Nação brasi
leira, embora participando de uma aliança política que, na 
verdade, existia apenas no nome. 

Todos, no meu Estado, sabem que minha candidatura 
foi isolada. E muito mais: consciente de que minha campanha 
já havia sido feita em funç_ão do meu trabalho, não ch:eguei 
a percorrer sequer 20% dos municípios do meu Estado; não 
visitei 10% dos bairros da capital; fui à televisão exatamente 
6 vezes. ' · 

Parece que esse desempenhO teriã provocado o ódiO, 
o desejo específicO; por parte de determinados políticos pode
rosos do me~ Estado, de tentar, de qualquer maneira, de 
qualquer forma, afastar um caboclo humilde, simples, despre
tencioso, que, de repente, lograra condição tão invejável no 
eleitorado. 

Um boato, há ·cerca de um ano, correu ínacreditavel
mente, pela Nação brasileira, porque notícias "insidiosas eram 
colocadas nos jornais. Tãis notícias -dª'vam conta de que eu 
teria adquirido um castelo na Europa. A notícia teria se origi
nado num programa de televisão do conhecido jornalista Jô 
Soares, o que me forçou a·ir ã este programa e lá interpelar 
aquele jornalista, única forma e-úhica maneira encontrada 
para poder desmentir este embuste, esta indig~ídade, que 
foi tão bem armada, tão bem estruturada contra a minha 
pessoa. Não faz muito tempo, 'eu fui obrigadO a Usar a tribuna 
deste Senado para também trazer aos colegas Senadores escla
recimentos a propósito de uma notícia de que eu teria incen
diado os arquivos· da polícia. E o que é mais grave, a mentira 
também vinha amparada no fato, ou melhQT, na tentativa 
de explicação por que eti teria sido preso no ano de 1964 
e queria apagar os arquivos. Eu disse, naquela oportunidade, 
que de fato eu fui preso em 1964, sendo esse fato um galardão 
na minha vida, porque eu não fui preso por corrupção, eu 
fui preso mercê do meu idealismo político, eu fui preso por 
questões ideológicas. No .Amazonas, a imprensa toda está 
amordaçada. Digo toda a imprensa, porque é exatamente 
toda ela. Permito_-me ,apenas fazer uma fiXCeção honrosa, co~ 
muito respeito, a um grande homem, a um grande jornalista, 
chamado Felipe Dahl, por sinal, dono da Rede Amazónica 
de Televisão. Não fora_a sua resistência, aquele Estado, hoje, 
estaria absolutamente nas mãos de políticos que não traba
lham, que não produzem, que não são honestos, não são 
sérios, e que querem vencer no processo político através da 
mídia mentirosa, via cofupra dos jornaiS.- -

Fui obrigado a um esforço sobre-humano, ao reunir ami
gos e pessoas que me nutrissem alguma admiração e ouvissem 
a minha repulsa, a minha indignação às itljustiças permanentes 
e freqüentes, além da minha paciência, para- juntos conse
guirmos montar algo em termos de cornunicaçãQ, e,_ ~ssim, 
tentar libertar o Estado. Afinal, parece que estamo_s_ vivendo 
há 40 ou 50 anos atrás. 

O Sr. Louriv_al Baptista- Permite-me v.·Ex•-um aparte, 
eminente Senador? 

O SR. AMAZONINO MENDES - Com muita honra, 
com muito prazer. 

O Sr. Lourival Baptista - Quero dizer__a V. Ex~ que 
cheguei, há pouco, e estou ouvindo essa parte do discurso 

de V. Ex\ com muita atenção. V. Ex• "é' um.' homem, que 
não precisa de defesa. Tive colegas. do Amazonas, que se 
formaram em Medicina, como, por exemplo: Jonas Batista, 
Abi-Ackel, que fizeram- ·as melhores- referências possíveis a 
seu respeito: trabalhador, honesto, empreendedor, fez um 
grande governo. Isto eminente Senador, é da vida. TudO podia 
ser pior se, na verdade, V. Ex' fosse o que diSseta:rn a seu 
respeito~ Isso, por um lado, serve para efefto biogi"ãfiCo ria'que
le sentido -que não queremos. V. Ex~ veio agora para o SenadO 
e por isso, naturalmente, houve campanha contra. Senador, 
chute a bola para frente. No ano passado, ao vir de Aracaju, 
deram-me jornal a bordo. Ao abri-lo, encontrei 'uma nota 
a meu respeito, dizendo que em Uma das minhas Viagens 
ao exterior eu havia cosído os dólares no bolso da cueca. 
Estr-anhei. se eu os colocas~e. no bolso da cueca, tudo bem! 
Mas costurar no bolso da cueca! Achei interessante: ESsa, 
notícia foi divulgada no Brasil. Chegando em Brasflia, procur'ei 
um jornalista amigo e conversei com ele, a respeito db ·assunto, 
dizendo-lhe que nunca costurei dinheirO ein bOlso-de cueca. 
Eu poderia ter colocado os dólares no bol~o -da cueca. ~.as, 
se os costurasse como eu iria tirá-los na hora ~m que precisasse· 
fazer um pagamento? Dias âepóiS o jonlalista me pergun~ou 
se eu fizera algum pronunciamentO a respeito do tabagismo. 
bisse-lhe que fizera ·em Aracaju para ce"rca de 300 a 400 
jovens professores. Ele disse: uEntão é isso. Isso é um~ campa
nha dos fabricantes de cigarro contta o seithor". Tenho levado 

_a v~da dessa fc:;mna, esportivamente, porque não fumo, não 
bebo e não tenho raiva. Faço u'roa raivinha nos outros de· 
vez em quando. Então quero diZer, eminente Senador Amazo
nino M'endes, que isto serve páfa efeitO biográfiCo do lado 
negativo, porque o lado positivo de V. Ex• é Inaiór dO que 
o negativO. E -esses que- ãgem: dessa forma são pobres de 
espírito qUe n-ão realizaram, não fizerã:m nada de produtivo, 
não fizeram o bem a niilguéiri.. Sei' q que foi Seu Governo, 
porque tive informações de colegas que moram em Manaus. 
Ande para a frente e olhe para o alto! Quem conhece V. 
Ex~ sabe que isso não lhe atinge, pelo contrário, eles é que 
vão receber o pagamento no futuro. 

O SR- AMAZONINO MENDES- Muito obrigado, ilus
tre Senador. O seu aparte para mim-é extremamente honroso. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me permite um aparte, 
Senador? 

O SR- AMAZONINO MENDES - Apenas pediria per
missão ao meu ilustre Senador, a quem tanto pre_zo, a quem 
tanto respeito,- para completar um raciocínio que estava em 
curso. Logo mais, com muita honra, deferirei o aparte. 

Mas como dizia, Srs. Senadores, a isso, fornos compe
lidos, não em razão de nós mesmos, mas escandalizados com 
esse processo de amordaçamento e aviltamento da imprensa 
que, afinal, é muito mais angustiante, porque -se Sábe que 
é por intemiédio da iniprensa que se forma a opinião pública. 

Bastou essa iniciativa corajó_sa, facilmente explicável, 
porque jamais se praticou um ato às escondidas, uma vez 
que tudo isso foi anunciado prévia e publicamente, para que 
a incontinência verbal, proverbial, histórica e contumaz do 
Prefeito de Manaus, a quem jamais assaquei qualquer impro
pério, o menor que fosse - porque jamais fiz política caval
gando insultos - viesse a público, pelo menos dentro da 
cidade de Manaus, dando conta de que eu estaria montando 
um império de 21 milhões de dólares e insinuando, ou melhor, 
asseverando- o que é gravíssimo- que eu teria enriquecido 
ilicitamente atiavés do narcodólar. 
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Só~ impUnidade, a inexistênGia de tribunais é que podem 
ensejar, e enporajq.r acituçles desse _jaez. É revoltante, _cpmo 
dizia Q saudoso intelectual, morto na minha terra, o bril.hante 
Senador Waldemar Pedrosa: '"A calúnia é como _oc carvão, 
por onde passa tisna" ._É evidente que não posso compactuar, 
não posso aceitar esta enxurrada de malícias, de maledicên
cia.s, de· t;~aldac;les., _de indignidades, decorrente exatamente 
da minha, recusa em participar desse compló de amol;'d_a_ça
mento da imprensa. Estão lotean4o.o E.s.~~çJp_ (Jq Amªzon.as. 
Os coritrários se uniram. Vejam .os. Senbqr~~! O .GQ~e.rnador 
se uniu ao Prefeito, que o derrotou nas eleições municipais 
passad~~ •. qll;a_npo. qs p~ogr~m~s. de televisão foram emique
cidos pelo miasma das_ palavras agressivas, -desrespeitosas do 
Prefeito ç:om relação ao Governador que, dentre out.ra..s co~sas~ 
exibia pretenso-documento de que o atti.al Governador .Gil
berto Mestrinho _teria sidp __ t~~ficante de cocaína. Este quadro 
kafkiaõo e apsurdo e_ncontt?!-1 ~ma resistência: ·a ~JQ_lia -resis
tência. Não a.c~itei integrar .uma a_t_iança política com essa 
ge~te: PeJo .111~no.s fiz a. x:essaly:a de que poderia aceitá-:-las 
desde que s~.excluísse_ o_atual P!efeito 7 a~~ p~orqur;,:·o seu 
m.andato iria ser julgadO nesta eleição ~ n~q pç.çleríamo& frus-. 
trar o povo do direito de conhecer os ·sC1,1s d~smandos, ou 
melho~ dit?, a ~a.ri'a adm"iniSt_radva que ocorr.eu na cidade 
de Manaus. Não querQ aq~i entrar em detalhes, pois_ não 
vou insultar ninguém. Mas vim dizer a este Senado que_ eu 
já contratei - meu Deus, a única coisa que eu posso fazer 
-advogado para a interpe_lação judicial devida. Oxalá a Justi
ça, com rapidez, posso, apagar .essa ·nódoa que me angustia, 
que me exa~pera, porque entendo que nenhum. Senador da 
República do Bra~i~ tem o direito de andar de cabeça baixa, 
pei-doem-me, é melhor renunciar! __ _ . _ 

Meu Imposto.de Renda está à disposição de quem quiSer 
vê-lo, vasculhá-lo e.examiná-Lo •. a qualquer momento, _assim 
como meus hábitos, minha vida, minha vidã familiar, meu 
comportamento. 

Espero, Srs. Senadores, que a classe política brasileira 
não se esqueça de um dever básico, que é o de, tão logo 
se faça possível, procurar urna: forma de procedimento capaz 
de refrear essa impunidad~ por atos tão vis a que todos nós 
estamos sujeitos. 

Não estou aqui defendendo todos os políticos, até porque 
seria ·uma contradição, pois estou_ sendo ofendido d~ f9rma 
aviltada por um pqlíti~ó_i_ 11!ª-~ é fundamental que os políticos 
sérioS e honestos, os políticos que trabalham, que ganham 
votos através de seu Sll~r. d~ sua respeitabilidade, da Sll:~ 
competência, da sua históiia, nãO sejam assim expostos, por~ 
que ler-se uma notícia de jornal em São Paulo é diferente 
de ler-se a mesma notícia em-Manaus. - -

O povo de Manaus está em pé de guerra, está revoltado, 
quer fazer passeatas, mas quem· lê a notícia em São_ _Paulo 
fica com o pé atrás;-·ou pe'lo menos suscita dúvidas. 

Não há mais necessidade de alongar~_me ... Percj:oe~me 
Senador JutahyMagalhães. A sua palavra, para mim, é sempre 
muito valiosa, muito Séria e é, COni desculpaS por esse retarda~ 
menta, que concedo o aparte a V. E~ 

O Sr. J utahy Magalhães - Agradeço a atenção do nobre 
Senador. V. Ex• está ocupando a tribuna, logicamente, por 
uma questão de ordem pessoal. V. Ex~ se sente acusado. 
Não conheço o problema porque não tive oportunidade de 
ler jornais do Amazonas e não _o vi no noticiário nacional. 
Mas V. Ex~ tem da parte de Colegas do Senado Federal como 
eu todo o respeito. TemOs Unia convivência próxírila uns com 
os outros; o que possibilita conhecermos, se não totalmente, 

pelo menos, em grande parte a personalidade de cada um 
dqs_ nossos Colegas. Discordamos muito politicaniente: V. 
Ex~ tem uma posição política e eu tenho outra, mas V. Ex' 
aqui, no' Senado Federal, tem - repito - o (espeito dos 
seus Companheiros. Enião, não é _um assunto. de ordem parti..
dária; é uma questão de conhecimento e entendo que sempre 
que um político é acusado, o acusador deve apontar as provas 
necessárias do fato. Tive Oportunidade de assistir ao programa 
a que V. Ex~ se referiu, o programa do Jô Soares, e achei 
interessante a acusação de que teria um castelo na Europa. 
Essa é uma situação de fa.to, é_facil provar; se V. Ex• tivesse, 
seria' facílimo alguém provar. Mas, no entanto, lança··:se-no 
ar uma_qotícia dess_as_e não há nenhuma preocupação em 
se comprovar e fazer com que o responSável pela notícia res
ponda pela mesma. Com relação a essa questão· que v. Ex~ 
aborda, dos meios -de comunicação no J3r:,tsil, _c_onseguimos 
fazer c'om que os mesmos tenham condições de dirigir a política 
nacional e estadual._Temos aqui no Brasil redes de televisão 
que podem criar a imagem de um político e podem destruir 
a imagem de o.utro. É mais forte do que um partido político, 
e intromete-se na vida política nacional como se partido polí
tico .fosse, quando não deveria sex .permitido no Pa'ís ,que 
isto ocorresse. A concessão não é dada para o meio de comuni
cação intrometer~se.na vida política nacional! Vejo que V. 
Ex• está emocionadO; com essa questão; é natural, é razoável. 
Tal atitude só se pode esperar de pesso~ como V. Ex~, que 
sOlicita providências, e anuncia que irá pedir as medidas judi
as. Infelizmente V. Ex~ terá que esperar p3.tientemente. Estou 
corn.um processo aí quase caindo em prescrição, porque apre
sentaram testemunhas de_cidadãosde dois municípios baianos:
ull).~ do .Prefeito atual e _outra de um ex-prefeito. Passou-se 
mais .d,e. um ano sem conseguirem o -domicílio desses. dois 
cidadãos para darem suas testemunhas., Isso infelizmente 
icoiifece. V. Ex~ pode ter certeza de que_seus companheiros, 
seus Colegas daqui do Senado o têm no maior respeito, na 
maior conSideração. Por isso espero que V. Ex~ consiga sair 
dC$se clima desagradável que está ocorrendo em seu Estado, 
com a cabeça erguida que tem aqui no Senado. 

O SR. AMAZONlNO MENDES - Agradeço a V. Ex•, 
114sti"e Senador, sobretudo porque V. Ex•, como é do conheci
mento de todos, prima pela retidão. V. EX" até gentilmente 
aceita, não raro,lhe chamarem de guardi3o do nosso Sen3.do, 
de sentinela de nossa Casa. Seu aparte foi extremamente v alio• 
so e haverá de enriquecer esse momento da minha vida públi-
ç_a. Muito obrigado. · 

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

·O SR. AMAZONINO MENDES - Pois não, Senador 
Jonas Pinheiro. 

O Sr-. Jonas Pinheiro - Nobre Senador, há cerca de 
15 dias, fomos igualmente surpreendidos com denúncias gra
tuitas formuladas eiri tOrno da figura inatacável do Senador 
Ronaldo Aragão, que veementemente, como faz V. Ex•, res
pondeu e repudiou as acusações por levianas, graciosas e gra
tuitas que eram. Parece até que é modismo, denunciar~se 
gratuitamente, levianamente, políticos, particularmente sena
dores. Agora estamos diante desse caso envolvendo o nome 
inãtacável de V. Ex~ Quenl-GOrihéce ·a si.ia história não pode 
sequer inclinar-se para apreciar uma denúncia tão repugnante 
como ã que foi formulada. Por sermos da Amazónia, acompa
nhamos ~ai_s de perto o seu trabalho,_ a sua singular aç:~o 
como prefeito, com uma administraçãO ·bastante prOveitosa 
e construtiva para o povo manauara. Tal resultado adminis-
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trativo e político o ctedenciou a disputar, pelo voto, _o Governo···· sa, nos jornais, nas revistas e na televisão. Essas atitudes 
do seu Estado. E cOm que brilhantismo V. Ex~ foi c.ondu~iç:lo são merecedoras d.e nosso repúdio, pois não contribuem para 
ao Gover'no pela vontade liVre e democrática-do povo amazo- o engrandecimento da Nação. São acusações improvadas, gra~ 
rlense.' E, mais, v. E>;:~, ~9 exercício da Chefia do Executivo, tuitas qoe, jogadas na imprensa, mancham a honra e a_digni
se ·credenciou, para ser, proporcionalmente, o mais votado dade não ensejando reparação pela impunidade e pela morosi
Senadorda República;na:s últimas.eleições. Cr~io que a consa~ dade que preside os nossos Tribunais e a aplicação- de nossas 
gração do povo o exonera de qualquer exercício de defesa leis. Senador Amazonino Mend~s. leve nesta tarde, dos seus 
nesta Casa. Mas a consciê_nCiª, a honrã ferida, a dignidade pares no Senado Federal, a certeza da nossa solidariedade 
de V. Ex~ o encaminha para, diante de seus pares, trazer e da nossa indignação-por tudo o que V. Ex• tem passado 
ao nosso conhecjmento a dimensão dessa denúncia e para ne'ste momento difícil. 
demonstrar a injustiça de que está sendo vitimado. Eu costumo 
dii.er que a política-é como qualquer outro ramo d:i atividade 
humana, em qualquer deles existem bons e ma:us. E1C-istem 
os que se direcionam para uma ativlâade humana motivados 
pela vocação, -e, outros pelo sentido do oportunismo.·Por·e-ste 
raciocínio· há bons· e maus médicos; uns se dedicaram à medi· 
cina por entenderem que aquele caminho os conduziria ao 
restabelecimento da sáúde de seu próximo e lhes daria satisfa
ção pessoal. Outros, os que abraçaram __ a medicina por enten
derem que aquela era uma profissão rentávêl e que ·rapida~ 
mente os enriqueceria. Esse raciocínio é·ex.tensiVô à-ãd:vodt.cia, 
ao magistério, a qualquer outro ramo -da atividaçle humana . 

. PoiS ila polítiCã, eu ·costumo dizer que não é diferente. Bá 
os que querem os cargos para servir, e há os que querem 
os cargos para se servirem deles. A agravante, nobre Senador, 
é que para se entrar na política-não há exigência de qtialificação 
profissional, de nível intelectual, de respeitabi_lidade, de proce
dência, de origem. Qualquer um que se muar no ex~mplo 
dos que enriqueceram rapidamente, pode sentir-se tentado 
a abraçar a. política por esse caminho. E há outros que se 
rn:iram no exe_mplo da dignidade, do s_ervir sem subserviênCia, 

· do servir páta:ser útil, para realizar e para construir. É nesse 
quadro que visualizo a figura de V. Ex~, e por conh~cê~lo 
repudio as acusações levianas formuladas pelo Prefeito de 
Manaus, que na campanha municipal passada, quando derro~ 
tou o atual governador, acusava~o de narcotraficante e andava 
com um par de algemas, dizendo que era para prender aquele 
candidato seu oponente. Hoje estão mancomunado~. esque
cendo todas as ac~sações forrnulaQas anteriormente çi~ fqJ111.a 
gradosa, comO tim "Ávila da vida", que saiu fugido, corrido 
da Comissão Mista, da CPI que examinava os esCân_dalos do 
INSS. Com suas denúncias pode até estar prestando um grande 
serviço à Nação, mas está agindo de forma objeta. Por não 
merecer credibilidade,_ talvez não tenha ele conseguido, no 
primeiro momento, a confiança das pessoas a quem levou 
a denúncia. Formulou denúncias graciosas, fez com que trans~ 
formássemos ·uma sessão aberta e pública em sessão secreta 
a fim de "dar nomes aos bois", denunciando a todos, e quando 
transformamos a sessão pública em secreta. ele não teve o 
que dizer. Cheganios ao ponto de ma_nifestar nossa veemente 
indignação pela leviandade como se conduziu perante a Co~ 
missão Mista Parlamentar de Inquérito que examinava os pro~ 
blemas da Previdê_ncia Social. Saiu cOrrido e guarnecido pelos 
seguranças do Senado; fugindo pelas portas do meu gabinete 
que dá acesso ao estacionamento ext_erno. Este homem, como 
outros - lembrei-me de seu nQm_e pela leviandade com que 
se tem conduzido -- _te_m gratuitamente manchado a honra 
e a dignidade de um homem como o Ministro Jarbas Passa
rinho, que todos conhecemos. Não podemos estar de acordo 
com as acusações que caem sobre o seu nome honrado, bem 
como o do General Agenor Homem de Carvalho - a quem. 
não conheço pessoalmente, mas sim sua fama de homem de.:.' 
cente e correto, que hoje tem sua honra maculada na impren-

O SR. AMAZONINO MENDES- Senador JonasPinhei, 
ro, chega a ser comovente a_veemêrtcia com que V. Ex~ aborda 
o ~ssunto, trazendo, üiclusive, com riqueza- retórica a sua 
emoção, expressada no sentimento de solidariedade, que tanto 
o dignifica. V. Ex~ é reconhecidamente 1,1m homem· simples, 
self·made man, professor de matemática. que ganhou a admi
ração do povo do Amapá que o guindou a este Senado, para 
que V. Ex~ pudesse representá-lo com a altivez e a competência 
que caracterizam a sua atuação nesta casa. 

Muito obrigado. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Permite V. Ex~ um aparte? 
O SR. AMAZONINO MENDES- Com prazer, ouço 

V. EX' 

O Sr. Maurício Corrêa - Senador Amazonirto Mendes, 
a política traz os seus momento~ de contentamento, de infor~ 
túnio e de profundo revés. Diria que no somatório geral, 
temos muito mais aborrecimen.tos e cqntr~riedaO.es do que 
momentos -de realização pessoal, de felicidade do_ ponto de 
vista do exercídio do munus da representação popular. Presen
ciamos agora o nome de V. E~ novamente nos jornais <;le 
uma forma extremamente injusta, impiedosa e cruel. levado 
ao pelourinho, irreversivelmente, inclusive sem ter tido condi~ 
ções até de se justificar. Diria---a- V. E~. para seu conforto 
pessoal, por conhecer Manaus e ter estado lá _quando V. E:x~ 
foi prefeito, governador e por saber do prestígio que desfruta 
no seu_ Est~do. Não é o prestígio com as_ elites é com· as 
çamÇldas mais humildes, mais sofredoras. Isso cam\ia, sem dúvi· 
da, incómodo às correntes políticas adversas, razao 'pela qual, 
às vezes, se exacerba o adversário com infoqnações, acusações 
levianas que maculam, dóem, tocam em nós. Díria a Y. E~ 
que fique tranqüilo. Alinho aqui três pequenos pontos. O 
primeiro deles é a maneira independente com_ que V. Ex' 
se tem portado dentro deste plenário. Dentro do PDC.- nunca 
vi V. Ex~ cortejar o poder, nunca vi V. Ex~ abaixar a sua 
cerviz para atender imposições governamentais, embora per~ 
tença a um partido que tem_ as suas ligações com o Gov~rn_o, 
partido de oposição sistemática, o que prova a slia totalmde
pendência. O segundo ponto é _a sua participação na CPI 
da Previdência Social, pefa maneira altiva, serena e firme 
com que presidiu os trabalhos. Em terceiro, a conduta que 
V. Ex~ teve na defesa dos_ superiores interesses da Amazônia, 
sobretudo de Manaus, quando defendia a Zona Franca diante 
do esfacelamento que se pretendia e que, graças a V. Ex\ 
a Suframa teve na lei um tratamento diverso daquele que 
a ela queriam impor. E foi exatamente V. Ex~ o grande 

arauto, o grande defensor dessa causa e que culminou no 
resultado que tivemos com relação àquele projeto de lei. Acho 
que, com esses atributos, não há necessidade de projeto, é 
preciso explicações. O que V. Ex~ tem que fazer, serenamente, 
sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimentalismo, é o 
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que já está fazendo: recorrer à justiça, embora o mecanismo 
seja extremamente lento, tardo. Mas um dia V. Ex~ terá 
a recompensa de uma decisão que lhe favoreça. Eu conheço 
o seu passado, sei das suas origens de caboclo humilde, de 
homem que se fez sozinho. Não tenho nenhum receio. As 
vezes as pessoas receiam defender um colega, sobretudo em 
matéria política, quando envolve outro partido político, ou 
correligionário. Não tenho o menor receio de defender o Sena-_ 
dor Amazonino Mendes. Faço-o com a· minha consciência 
absolutamente tranqüila de que estou diante de um homem 
probo, honesto, correto. É em função disso que, em nome 
de um partido de Oposição, o PDT; como seu Líder, neste 
instante, apresentO a solidariedade total e a certeza de que 
a Justiça, amitnhã ou depois, lhe dará inteira -razão pela manei
ra cruel, pela maneira selvagem, estúpida com que se tratou 
a honra alheia, a honra de um cidadão, de um político, de 
um homem que tem um passado, pois, V. Ex~, Senador Ama
zonino Mendes, foi prefeito, governador, Senador da Repú
blica e está hoje vivendo esse drama. Por iS.SO; --o COlOCO~ me 
na sua sitUação para: dizer que esse é um moniento pitsSageirO 
e que, amanhã, seguramente, tudo estará claro. Que a sua 
dignidade que nunca foi conspurcada, a sua honra que jamais 
será atingida estarão à margem de qualquer dúvida e tudo 
será clarificado para sua tranqüilidade, porque para nós, tenho 
a certeza, não há nenhum problema. V. Ex~ é o nosso Senador 
do Amazonas, Amazonino Mendes, que continua c_om todo 
o nosso respeito com toda a nossa admiração.- Cofio Líder 
do PDT, trago essas palavras a V. Ex~ com a maior tranqüi:.. 
!idade e com a maior segurança possível. 

O Sr. E(>itádo Cãfetetrã:.::... Pfanlíie -v. -E-X~ um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES.::._ Peço um instante ape
nas, Senador EpitáciO -Cafeteira·, para que eu possa eXterim·r 
ao Senador Mauricio Correa o ineu Pleito, não de gratidão, 
mas de reconhecimento. 

V. Ex~ -sabe da admiração_ que lhe devoto; e sabe que 
essa admiração decorre do comportamento, da altivez, da 
intelectualidade, da vigilância de V. EX~ com relação aos 
problemas nacionais e da forma patriótica como- se conduz 
nesta Casa. Quando diz que é de um partido de Oposição, 
registro que já vi V. Ex~ refluii erii nome da bfa5ílidid€:. 

Q_depoimento de V. EX\ ilustre Senador, para mim é 
inexcedível. É pena que a iritprensa da minha terra não possa 
tomar conhecimento de suas palavras, porque absolutamente 
fechada para mim. Essa peça eu poderia guardar para os 
meus filhos, para a minha esposa, para os meus amigos, para 
as pessoas que acreditaram e que acreditam em mim, porque 
com segurança, ilustre Senador, essa peça, pode-se dizer, lava 
a alma. 

Muito obrigado, ilustre Senador Maurício Correa. Não 
esquecerei jariiais esse momenfo.o 

Ouço agora o a-parte do nobre Senador Epitácío Cafe-
teira. -

O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador Amazonino 
Mendes~ da fala de V. Ex' hoje duas coisas cabe-me destacar 
e o faço como seu companheiro de Partido, como seu colega 
no Senado e como seu amigo pessoaL Em primeiro lugar, 
tenha a certeza de que o povo do Amazonas ao escolher 
V. Ex' como Senador, aliás o mais vota-do nas eleições de 
1990, o fez pelos seus méritos, pelo seu goveÍ'no, pelo seu 
caráter, pela sua honra e pela sua dignidade. Esse julgamento 
é maior do que o conceito que qualquer um de nós po~a 

ter de V. Ex' V_ Ex~ soube se fazer respeitar- nesta Casa. 
Por isso, não vou acrescentar nada mais a esse assunto a 
não ser para dizer que, mesmo tendo essa reputação ilibada 
para os seus Colegas e para ·o povo do Amazonas, V. EX" 
foi agredido. E aqui vem a segunda parte, a mais gr3ve. V. 
Ex~ disse ainda há pouco: "precisamos ter tribunais", e eu 
acrescentaria: predsamos tefoleiS. Preocupa-me a Lei de ím~ 
prensa que vai ser votada nesta Casa, com ·substitutíV-ó â€: 

- autoria do Senador José Fogaça e que está nas- mãos do Sena
dor José Paulo Bisol, ambos aqui presentes, para receber 
o parecer. É preci~o que esta Cas-a entenda que há "imprensa" 
e há "imprensa". Que a imprensa do Sul, que apenas informa, 
não pode ser comparada com a imprensa de Estados como 
os nossos, onde, ao invés de simplesmente informar, os-órgãos 
de imprensa são feitos para "formar" a opinião pública. Na 
realidade, a culpa não é do jornalista, mas do dono do jornal 
que diz: "quero o artigo"; ou, então, entrega um artigo insul
tando o seu adversário e manda o jornalista assinar. Não 
seiá através de muftas, que certamente o dono da empresa 
pode pagar para todos os seus empreg-ados, que garantiremos 
que haja justiça. Estamos nós, homens públicos, sujeitos a 
toda sorte de acusações. Considero a morte moral maior do 
que a física; uma facada ou um tiro mata a pessoa, mas não 
mata a sua memória. O insUlto à--hOnra, a c3Iúnia, quãlquer-
forma de tirar ou de desfigurar a ímagem moral de um homem 
público é muito mais forte, atinge muito mais do que uma 
facada ou um tiro. Então, por que não cadeia aos joma1istas 
desses jornais que são diferentes dos jornais do Sul do País, 
do Rio ou de São Paulo? V .. Ex• fa!ou que a notícia em São 
Paulo ganha outras proporções e no Amazonas não, porque 
aí todo mundo sabe quem o disse, e disse quem é o dono 
do jornal; mas, no Rio, São Paulo, Minas Gerais a coisa 
essa segunda parte, quero dizer que a maioria dos políticos 

dos Estados pequenos que, exatamente por falta de recursos 
financeiros não têm órgãós de imprensa, ficam sujeito-s a serem 
diariamente agredidos, pois diariamente se tenta enlamear 

~à honra de homens que ~edicam a sua vida ao serviço público. 
Acho que o discurso de V. Ex~ ensejou seus colegas a solidari
zarem-se com V. Ex~, por trazer essa· grande lição, e é impor
tante que ela seja hoje lembrada, porque aqui está o relator 
do projeto, Senador José Paulo Bisai, e o autor do substitu
tivo, Senador José Fogaça. É Preciso que, de uma vez por 
todas, pare o abuso daqueles que usam os órgãos de imprensa, 
esses pequenos jornais como- metralhadoras permanentes, vi
sando denegrir e atingir a honra e, às vezes, até a família 
dos homens públicos desta terra. V. Ex' tem a minha solidarie
dade e eu a reafirmo. Não precisa, nobre Senador, agradecer 
meu gesto porqu~ o faço espontaneamente. 

O SR. AMAZONINO MENDES- Preciso registrar, ilus
tre Senador a sua contribuição, inclusive técnica, além do 
aspecto da solidariedade. Com objetividaâe V. Ex• observou, -
depreendendo do nosso relacionamento, assim como, presu
mo eu, de todos os que aqui convivem a forma absurda e 
o exagero com que fui atingido. 

Aproveito o ensejo para corro_borar esse posiciOnamento 
técnico de V. Ex~ ConfeSSo que ·no-s- reSsentimos de leis e 
leis que reparem de pronto esses danos que são praticamente 
irreparáveis. -

Citei aqui, ainda há pouco, a expressão de um ex-colega 
do Senado, o saudoso Waldemar Pedrosa, que dizia que "a 
calúnia é como o carvão: por onde passa, tisna". 
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É evidente que a imagem do político, tanto quanto possí
vel, deve ser imaculada, ele há de zelar_ por ela, a não ser 
que já esteja efetiv-amente conspurcado, já eSteja mergulhado 
em podridão e use o exercício dessa podridão para sobreviver 
politicamente. Não _há como escapar desSe ·axioma. E, meu 
Deus, se deixamos à merc_ê desse banditismo político os nossos 
destinos - é fácil fazer a ilação -, dentro em breve não 
haverá um homem recente no processo. Isso é sério porque 
diz respeito ao futuro da s_o_cie_da_de brasHeira_l 

Antes de conferir o aparte aos três ilustres Senadores_ 
que pretendem me h_unrar com suas intervenç_õ_es_, apresso-me 
em concluir meu discurso porque um fator está me preocu· 
panda em demasia! Ocorre que, coincidentemente, ao destem· 
pero daquele prefeito, vereadores do PT, do PCB e do PSB 
provocaram um relatório do_ Tribunal de_ Contas sobre_a pres_· 
tação do ano de 1989 desse prefeito. Esses polític_os são pes· 
soas com as quais não tenho relacionamento. Mas eles fizeram 
um estudo acurado desse relatório e COncluíram, de_ forma 
estarrecedora. que ocorreram os maiores desmandos, segundo 
eles, que já se teve notícja na Prefeítura d_e Mana_us. 

O Sr. Elcio Alvares - V. Ex~ me penriite um aparte~ 
nobre Senador Amazo_n_iiw Mendes? 

O SR. AMAZONINO MENDES - Só vou concluir o 
raciocínio, nobre Senador. 

Não estou aqui acusando e não vou acusar, ninguém. 
O que desejo -é--chamar a atenção para que a vftU1ência que 
virá redobrada, de novo cavalgando a impunidade! 

Ontem, era o Sr. Mestrinho que era-traficante de cocaína, 
que hoje é seu guru polítiCo; hoje, tem a desfacatez de afirmar 
que este seu adversário constituiu foiturüi com·.o "narcodólã.r". 
Amanhã, mercê desse relatório que vai a lurrie, e que segundo 
consta, é irrefutável, não sei o que virá! 

Srs. Senadores, essa posição é também preventiva e não 
estou trazendo a este plenário,- ãssunto paiticular. Não me 
entendam assim. Esses fatos diz em respeito à nossa vida 
pública e isso pode ocorrer a- qualquer um de nós, desde 
que tenhamos de possuir como adversários pessoas desse tipo. 
desse jaez. 

O s-r. José Paulo Bisol- Permite~ me V, Ex~ um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES- Pois não, nobre Sena
dor. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-~ Quero lem
brar ao orador que o seu tempo está esgotado e que, se fosse 
possível, não permitisse mais apartes. --

O SR. AMAZON!NO MENDES- É lamentável, Sr. Pre
sidente. mas, de qualquer sorte, agradeço a tolerância da 
Mesa. Espero ter trazido, com esta minha posição, uma contri
buição à Casa. Pediria, com a deferência dos demais apartean
tes e mais a tolerância da Mesa, que ouvíssemos um jurista, 
um homem por quem todos temos profunda admiração. Acre· 
dito Que, dentro -desse aspecto de .contribuição à Casa,. V. 
Ex• poderia-deferir o aparte. Gostaria de_ouvir, e me honraria 
muito, a opinião do Senador José Paulo Bisol. 

O Sr. José Paulo Bisol - Nobre Senador Amazonino 
Mendes, eu fui Relator da Comissão dos Direitos Humanos, 
na Constituinte. E no meu projeto, no seu art. 19, eu propunha, 
como fundamento da sociedade brasileira, a intocabilidade 
da dignidade humana. Discute-se, democraticamente, tudo, 
menos a dignidade de cada um. 

Fui candidato à Vice-Presidência da República pela coli
gação de Partidos que incluía o_PT e o PSB, que é o meu 
Partido. E, no segundo t:umo. fui vítima de uma das agressões 
mOrais mais e_stúpidas cíue Unià"pessoa que respeita a dignid.ade 
dos outros pode testemunhar. Amargurado pela derrota, o 
Sr. Leonel Brizola assacou c.oQ.tt3: a, minha pessoa cinco falsida;. 
des, numa pequena manifestação_ que ele repetiu múltiplas 
vezes em programas de abran_gêf!CÍ3 nacionaL Rigorosarn~nte 
inédita essa violêoçia! A abni,Qgê_ncia, a eficácia da virulênci~ 
cometida era total! É impOssível, utilizar um meio mais idóneo, 
mais eficaz para destruir a_ dignidade de uma pessoa humana! 
Era irnpossfvel! Até hoje é_ impossível! Fui vítima disso. Entrei 
com ação, quando a ação, a meu ver, a competência é do 
Ministério Público, porque _se tratava de urna ação pública 
prevista pelo Código Eleitoral. Mas o MiníStério Público, vi
ciado por uma tradição, entendeu que a ação não era dele. 
E tíve -que entrar, apesar de conhecer Direito modestamente, 
com a ação errada! Fui obrigado a entrar com a ação privada, 
quando sabia que a ação era pública, mas demonstrei que 
as declarações do Sr. Leonel Brizola continham cinco falsida· 
des! A ação está prescrita! Não terei sequer reparação jurídica 
do mal que esse_ competente político, mas péssima pessoa 
humana, praticou _contra mim. Essa reparação está fora do 
meu alcance! A minha solidariedade com V. Ex~ é particu· 
larmente substanCiada por essa convivência nessa espécie de 
aviltamento e nessa espécie de sofrimento! Quero dizer a 
V. Ex~ que durante trinta anos julguei os outros, porque a 
minha função vocacional era a de magistrado. Quero dizer __ 
a V. Ex~ -e o. meu passado es_tá no Rio Grande do Sul 
para ser examinado por quem ·quiser - que nunca tratei um 
réu -como se ele fosse culpado até a decisão final! Não minha, 
mas da Justiça! Até que a condenação se tornasse coisa julga
da! No Brasil, temos juízes que procedem no sentido centrá· 
rio. Precisamos dizer quem tem medo de quem! Precisamos· 
dizer que certa imprensa brasileira Se posicionou como nosso 
juiz, decide sem prova e sem defesa e não adota a presunção 
de inocência que todos nós adotamos nos mais bárbarQ_S cri~ 
mes. Somos culpados previamente e quando nos defendemos 
não_ nos defendemos mais porque não há mais possibilidade 
de defesa, já fomos destruídos. O crime_ contra a honra: é 
uni CrirD.e de ódio-, -e ódio- é desejo de eliminação! Prestem 
bem atenção! Não há outra definiÇão para ódio. Odio é desejo 
de eliminar o odi<ido; isto é, consiste no desejo de _matar. 
Moralmente, é um dos crimes mais tortuosos e indignifican· 
tes,e por sinal um dos mais fáceis de ser praticado, de realiza
ção, de autoria fácil. É preciso ser dito aqui algo que poucos 
se dignam a e~tudar. É que a verossimilhança -peço a atenção 
illiança é maiS conviceiite do que a verd3de. A meritira Veros
símil é mais parecida com a verdade do que a verdade s~ 
parece com ela mesma. E é esse o instrumento da crueldade 
dos que desonram. No caso da agressão que sofrido Sr. Leonel 
Brizola. tive a seguinte conduta: como_ amigo pessoal do Depu· 
tado Lisâneas Maciel, eu o convidei para uma conversa e 
lhe disse: "Diga ao Sr. Leonel Brizola que passo uma procuR 
ração com todos os poderes de investigação de todos os meus 
negóCios para o senhor, Deputado Lisâneas Maciel, e o senhor 
vai olhar todos os meus negócios e dizer como eles são para 
o Sr. Leonel Brizola, e ele vai dizer que mentiu". Essa, a 
proposta que fiz ao Deputado Lisâneas Maciel, que está aí 
para quem quiser indagar. O Sr. Leonel Brizola não aceitou. 
Há um aspecto que precisamos lembrar, porque é um ensina· 
mento para todos nós: é que, infelizmente, somos nós, políti
cos, que alimentamos esse processo de destruição. Quer dizer, 
nos úl~i~os anos desta ~epúblie3:, estamos querendo transfor· 
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mar em-consuetudinário o hábito segundo o qual a luta pol~tica 
justifica todos os ·meios·. Estamos assimilando u_m _sentimento 
de que precisamos ganhar, a qualquer preço. Não quero abrir 
ou reabrir velhas feridas, mas o que caracterizou a campanha 
do atual Presidente da República, senão um processo sistemá
tico de destruição da dignidade do candidato que com ele 
competia no- segundo turno? Ele buscou, veemente, a vida 
particular, quis enlamear, subjetivamente, o conCorrente; co
mo ele não tinha condições políticas para usar os instrumentos 
da verdade, usou o pré-julgamento, a evasiva moral, a suges
tão, a verossimilhança, ·que é- -mais· parecida com a verdade 
do que a própria verdade, e venceu. Nós, políticos, somos 
co-responsáveis por esse tiPO de mentalidade, de cultura que 
está se consolidando neste País. A ofensa, a agressão à honra, 
hoje, integrá a-cultura política brasileira; este é um problema 
sério. E é por iss-o ·que afirmo. O crime contra a honra, prati
cado pela imprensa, ou por outro meiO qualquer, tem que 
ser objeto do Código Penal, e todo mundo tem que ser iguala
do, jornalista ou não. A Lei de Imprensa foi produto de 
um poder político ilegítimo, que prectsava colocar um torni
quete na imprensa e se Utilizou de um esquema ·que copiou 
de uma lei francesa, adicionando a ela esse torniquete. Precisa
mos ainda de torniquete para a imprensa? Não. Para que 
precisamos da Lei de Imprensa? O lugar do criminoso é no 
Código Penal. A Lei de Imprensa já é uma distinção que 
se faz. A calúnia feita por um senador, a calúnia praticada 
por um jornalista - está previsto no Código Penal - é mais 
grave se praticada por um meio eficaz como a imprensa. En
tão~ por que essa diferença?- Por que estamos utilizando o 
processo do tempo do governo militar que se valeu dessa 
lei de imprensa como um instrumento de superpoder? Não 
precisamos mais disso; vamos mudar o Código Penal, isso 
sim. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~Gostaria de 
lembrar ao ilustre aparteante que o aparte deve ser feito em 
apenas dois minutos e não em discurso paralelo. 

O Sr. José Paulo Bisol ~Aprendi a fazer discursos parale
los, Sr. Presidente, com os meus eminentes colegas deste ple
nário. É um costume desta Casa. Aqui, utilizamos, pelO que 
aprendi -e talvez a minha inteligéncia tenha assimilado mal 
- neste plenário, diferentemente do que se passa na outra 
Casa, que nós adotamos um sistema não-jurídico de elegân
cias. Repartimos elegâncias. Sou até o mais inconveniente? 
porque. tenho um temperamento que na indignação se torna 
um pouco forte, mas apr'eendo dos meus companheiros que 
o discurso paralelo é o que realmente mais acontece, e o 
aparte é o que menos acontece nesta Casa. E, desta vez, 
V. EX• tem razão; estou caindo no costume da Casa e, real
mente, ultrapassando. Apenas para dizer a V. Ex•, Senador 
Amazonino Mendes, que V. Ex•? como pessoa humana, é 
intocável. O que se pode criticar e se discutir é a Sua conduta 
"a" ou ''b", mas a sacralidade, a intangibilidade da dignidade 
do homem, seja ele o mais violento dos criminosos, teni que 
ser preservada sob pena de não ser preservado o homem. 
E a minha solidariedade é uma solidariedade sofrida porque 
sou uma vítima de um crime irreparável. A justiça brasileira 
não tem mais como reparar o que esse homem superficial, 
político eficiente - nUncá -deixei de afirmar isso - político 
eficiente e competente, mà-S~homem superficial e vulgar; o 
mal que me fez. E talvez V. E:xf tenha que sofrer este fato 
para aprender essa dolorosa instância da vida humana. Por 

último, Sr. Presidente, algo que V. Ex• sabe c que todos 
~s q_ue._me ouveni aqui sabem: qy.ando um povo tem menos 
cultura do que outr_o povo, está mais preparado para o mal 
do que para o bem. Não há nada mais difícil no ser humano 
do que admirar. Se V. Ex~ quiser dlstiilgúif rapld·a~e.nté 6 
bom caráter do mau caráter, é só verificar se aquele homem 
é capaz de admirar. Porque é preciso ter bom carátei' para 
admirar os outros. Qu-er dizer, quanto menos cultura, quanto 
menos conhecimento, quanto menos preparo espiritual, mais 
a pessoal se diverte - inconscientemente até -, com o mau 
dos outros. É fácil acreditar que o outro não presta; é difícil 
admirar o outro. V. E~ está aprendendo isso. Mas desse 
sofrimento sairemos ·sempre de cabeça erguida. Não por ser
mos Senadores, mas porque V. Ex• e todos os nossos Pares 
_aqui estamos para demonstrar que somos homens. Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - É preciso 
lembrar ao· ilustre orador que estão inscritos os Senadore• 
Epitâcio Cafeteira, Amir Laildo; Cid Sabóis de Carvalho, 
Ruy Bacelar, Humberto Lucena, Magno Bacelar. Pedro Si
mon, Lavoisier Maia e Eduardo Suplicy. V. Er poderia contri
buir para o bom desempenho dos trabalhos da Casa, encer
rando o seu pronunciamento. 

O Sr. Êlcio Álvares- Permite-me V.--EJ(! um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES - Ouço com prazer o 
nobre Colega. 

O Sr. Elcio Álvares -Estamos vivendo hoje uma tarde 
profundamente- iliarcada pela emoção. E o retrato da dor 
moral foi feito numa verdadeira vera-efígie pelo Senador José 
Paulo_ Biso I. Então~ faço um apelo em nome de ·todos os 
admiradores do Senador Amazonino Mendes para que os ora
dores inscritos peimitam que o pronunciamento do Senador 
Amazonino Mendes se adense mais, e todos que estamos 
vivendo, neste momento, um momento de unção, solidarie
dade e admiração, possamos verter, através dos nossos pro
nunciamentos, o retrato por inteiro do comportamento do 
Senador Amazonino Mendes. Consultando os nosso c_c;>legas 
inscritos, não tenho dúvida nenhuma, pois conheço esta Casa, 
de que vamos estar solidários, neste momento mais do que 
nunca, não só no cumprimento da norma regimental, mas 
muito mais ainda permitindo ao Senador Amazonino Mendes 
que receba do Plenário aquilo de que é merecedor, ou seja, 

-um preito de estima, de admiração e de solidariedade humana, 
que possa fazê-lo cada vez mais forte na sua vida pública 
e política. Esse apelo endereço a V. Ex•, neste momento, 
pedindo aos colegas, aos companheiros inscritos como orado
res na tarde de hoje, que cedam eSte tempo, porque é funda
mental que a dor moral, a agressão sofrida pelo Senador Ama
zonino Mendes tenha aqui no plenário exatamente o remédio 
adequado, ou seja, a solidariedade. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A possibi
lidade que existe é de os Srs. Senadores se inscreverem na 
lista de oradores onde o Regimento assegura todas as condi
ções dos pronunciamentos. Peço ao Senador que encerre o 
seu pronunciamento para que se dê curso dos trabalhos da 
Casa. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador Amawnino 
Mendes, gostaria de aparteá-lo em nome da Liderança do 
PMDB, a fim de prestar solidariedade a V. Ex• 
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O SR, AMAZONINO MENDES- Muito obrigado. 

O Sr. Elcio Alvares- Fiz o ffieu pfonullcia-mentõ tãmbém 
.<;D) . .flOrpe da Liderança do I?Flc ... _ " _ .. 

·o Sr. Áureo Mello- Permite-me V. EX~ um aparte? 

O SR. AMAZONINO.MENDES- Ouço o nobre Colega. 

O Sr. Áureo Mello -Senador Amazonino Mendes, na 
qualidade de único Senador amazonense aqui pfesente, tam
bém quero manifestar a V. Ex• a miriha solidariedade .e o 
meu·repúdio a essas assacadilhas que passam a ser uma cons
tante na política do Amazonas. Não se justifica mais que, 

-..em plenos dias de cv.olução.e progresso, tenhamos ainda que 
ver companheiros com a sua honra ferida, com inSultos assaca
do_s e que vêm a constituir uma vergonha não para eles, não 
paia V. Ex', mas uma vergonha para o nosso estado. Tenha 
V. Ex• a minha solidariedade e o meu respeito. 

O SR. AMAZONINO MT:-NDES ~ Muito obrigado. 

O Sr~ Magno Bacelar- Permite.;-me- V~ Ex" um aparte? 

_O SR. AMAZONINO MENDES -V. Ex• tem o aparte. 

O Sr. Magno Bacelar R apenas para comunicar a PresiR 
dência - levantei uma questão de ordem e não fui atendido 
- é .que não estou ins_critõ~ V. Ex~ está falando por cessão 
da minha inscrição. Aproveito para me solidarizar com V. 
Ex~ -

O SR. AMAZONINO MENDES- Muito obrigado, nobre 
Senador. 

: ·q_sr~ EsPeridíã'o Amiri- Permitê-me V~ EXa Um aparte? 

O SR. AMAZONJNO MENDES- Qu.ço o nobre Colega. 

O Sr: EsPeridião Amin - Senador Amazonino Mendes, 
eu gostaria de, muito sucintamente, também oferecer em meu 
nome pessoal e em nome do meu partido a nossa integral 
solidariedade, subscrevendo aquilo que todos os aparteantes 
que me antecederam já pr-oclamaram, e serenamente dizer 
que confiamos aCima até do exercíciO da Justiça e da opinião 
púb~iCa, que várias vezes soube i'ecOnhecer'os- talentos de 
V. Ex~, que serão repelidas com muita eficácia essas manifes
tações tão bem diagnosticadas pelo Senador José Paulo BiSol, 
as quais em tudo se assemelham à tentativa de homicício, 
posto age corno homicida aquele que incita o crime contra 
a honra. Em contrapa-rtida ao que narrou o Senador José 
Paulo Bisol, tive uma experiência bem sucedida, que não 
vou descrever nesse momento por amor à brevidade. Consegui 
na Justiça, em ação movida contra um Governo, entidãde 
co-nstituída, o exe-rcício do Direito de Resposta em processo 
onde foram tipifiCadas mais do que duas dezenas de calúnias, 
difamações e injúi"ia·s e tive a felicidade de vencer. Por isso 
estimulo V. Ex• a buscar além da opinião pública e da solidarie
dade, o direito. Obrigado. 

O Sr. Júlio Campos- PermiteRme V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES - Com prazer, ouço 
V. Ex~ 

O Sr. Júlio Campos -Acompanhando de perto o seu 
pronunciamento queremos, em nosso nome pessoal e no da 
Bancada de Mato Grosso~ trazer a V. Ex~ a nossa solidariedade 
e o_ nosso apoio nesse momento difícil por que o homem 
público Arnazonino Mendes vem passando. Conhecemos, de 
longa data e ~companhamos de perto o seu trabalho, não 

só como Prefeito e C:omo_Governador de E;s~ado. Pretendemos 
salientar que as acusações que V. E1é' vem sofrendo nos últimos 
dias por parte de determinadas políticos e divulgadas pela 
imprensa não só regional como nacional, merecem o mais 
rápido repúdio do Congresso Nacional e, em especial, do 
Senado Federal. 

O SR. AMAZONINO MENDES ....:. Muito obrígado: 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES- Pois não, nobre Sena
dor Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas ROdi-igUes -NObre Senador Amazonino 
Mendes, quero apenas manifestar também a minha solidarie
dade à dignídade pessoal de V._ Ex~ 

O Sr. Elcio Alvares- Permite~me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. AM;I.ZONINO MENDES - Com prazer, nobre 
Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Eldo Alvares- Nobre Senador Amazonino Men
des, em nome do Partido da Frente Liberal e em meu nome 
pessoal, quero trazer neste momento, nessa procissão lumiR 
nosa de solidariedade a V. Ex\ uma palavra que há de servir 
para conhecimento de todos os amazonenses do País, de uma 
maneira geral, demonstrando o conceito do representante do 
Amazonas nesta Casa. Nosso conhecimento pessoal é peque
no-, mas o conhecimento de vida piíblica é muito grande. 
Neste ano de atividade, V. Ex~ tem sido uma das figuras 
mais rutilantes do Senado da República. Na Presidência da 
CPI da Previdência, demonstrou toda a sua competência e 
todo o seu valor. V. Ex~ cometeu o ato da coerência no AmazoR 
nas, e, por isso, na tradição de um comportamento político 
exemplar, está pagando agora um tributo. No instante em 
que estamos ouvindo todos os companheiros - e de uma 
maneira muito especial eu me reporto à fala do Senador José 
Paulo Bisol - cabe repetir que a pior dor que existe é a 
dor moral. Essas três figuras existentes rio Código Penal -
calúnia, injúria e difamação- são repelentes, porque a digniR 
dade do homem é realmente intocável. O homem público 
pode ter o seu comportamento criticado, está sujeito à crítica 
dos seus adversários, dos seus oponentes, mas o homem que 
timbra por uma atitude vertical merece o_ respeito não só 
da sua comunidade regional, mas de todos aqueles que sabem 
que a palavra colocada no sentido malsão é uma palavra que 
fere, é uma palavra que produz a dor moral, que é a dor 
que mais dói. Neste instante, receba V. Exa, em nome da 
Liderança do Partido da Frente Liberal, e em nome de todos 
os seus amigos e admiradores, uma prova inequívoca de solida
riedade. V. Ex~ é um grande representante do seu Estado 
e não serão aqueles ataques destituídos de base e de funda
mento que irão denegrir uma imagem, que, cada vez mais, 
avulta. como representante legítimo, não só do seu Estado, 
o Amazonas,. mas do País. Neste momento, precisamos mais 
do que nunca, do trabalho de V. EX1' O meu abraço de solida
rie~ade, estima e admiração. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho ~ Permite-me V. Ex' 
Urri aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES - Ouço V. Ex• com 
prazer. 
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - SeriadOr Amazonino 
Mendes, falo, agora, itessa s-eqüência solidária a V. Ex\ em 
nome do meu Partido, o PMDB: Quero dizer-he qué tenho 
acompanhado aquilo o seu· trabalho. Para esta Casa, V. EXl' 
trouxe fólego, disposição, honradez, dignidade, inclusive pre
sidindo aquela comissão tão difícil que averiguou a- questão 
da Previdência Social, os escândalos a ela atinentes. Nos mo
mentos mais difíceis, V. Ex• teve uma dignidade equilibrada. 
Essas questões regionais são ferinas _sobremaneii~;_.são abSolu
tamente ferinas. Sabemos ·o q-uanto deve estar sofrendo V. 
Ex• Pelo aparte do Senador José Paulo Bísol, ·avaliamos que 
a sua decepção, a sua dor, a sua depressão, neste momento, 
não é menor, nem maior daquela condição altamente negativa 
experimentada pelo Senador José Paulo Bisol, quari.do teve 
sua honra despedaçada pela ação do Sr. Leonel Brizola, que 
não aceitou, no entanto, a humildãde de reparar o que ferira 
na pessoa do digno representante do Rio Graride do Sul. 
Não sei qual o local mais adequado para reparar a sua digniM 
dade, a sua honra, a sua: imagem, o seu nome. O meu Par~fdo, 
o-PMDB, nesta hora, assume, com muito prazer, uma coMa:uM 
toria dos apartes que estão sendo dados a V. Ex~ para dizerMihe 
da adri:J.iração, da solidariedade e do apoio que terá do nosso 
Partido, no momento em qoe luta por ·aquilo que é mais 
legítimo ria pessOa hUmana, pela própria dignidade, pelo direiM 
to à honra e à imagem. Aipda mais, V. Ex~ está absolutamente 
respaldado na própria Lei Magna, na própria ConstituiÇão, 
pois os dispositivos da cidadania nessa Constituição autorizam 
a V. E~ todos os-esforços, todos os meios, todos os tempos 
necessários e todos os horáriOs possíveis;-porque -o sentido 
da ConstituiçãO é o de garantir o direito à honra, à imagem 
e â dignidade. V. Ex~ sofreu, assim, na própría carne, esse 
atentando, e o pior atentando é exatamente esse, c::omo-Iem
brou muito bem o Senador pelo Espírito_ Santo·, ·parodiando 
inclusive o Pe. Antônio Vieira, num de seus m3is importantes 
sermões, exatamente mostrando que maior que a dor física 
é a dor moral. As feridas no nosso corpo não- doem tanto 
como· as feridas que fazem na nossa alma. O homem- público 
é muito afeito a ser ferido e V. Ex• o foi, mas há de reparar-se 
com a solidariedade que, neste momento, recebe dos seus 
companheiros nesta Cã.sa. Receba tambéiu a sõTidã.riedade 
da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador AmazoninO Mendes, 
V. Ex~ me permite um aparte? -- - -

O SR. AMAZONINO MENDES- Com prazer, ouço 
V. Ex~ 

O Si< Dbia)do Suruagy - Aprendi a admirá-lo através 
das informaÇões que recebi..t do Governo de V. Ex• no Estado 
do Amazonas. A admiração se transformou em estima com 
o convívio nesta Casa. V. Ex~, em apenas um ano de mandato, 
soube conquistar a admiração e a afeição de todos nós pela 
sua lhaneza, pela sua maneira de proceder, mas, acima de 
tudo, pelo seu espírito público. V. E~._ neste momento, embo
ra saibamos que o homem público fica eXposto a todo tipo 
de infâmias e de calúnias, deve estar gratificado por ter saído 
ungido ante o reconhecimento unânime da Câm,ara Alta do 
País em torno de sua dignidade. Meus parabéns e receba 
a minha solidariedade por essa manifestação espOntânea de 
afeição e de reconhecimento a tudo de bom e de positivo 
que V. Ex~ vem realizando em benefício do Amazonas e em 
benefício do Brasil. 

o·sR. AMAZONINO MENDES~ Muito obrigado, Sena
_dor Divalgo Suruagy .. 

O Sr. Henrique Almeida- V. Ex• me concede um aparte, 
Senador Amazonino? 

O SR. AMAZONINO MENDES - Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Henrique Almeida - O Senador Elcio Álvares 
-já falou pelo nosso partido. E estou aqui hipotecando minha 
solidariedade como senador e como seu irmão que sempre 
fui. Continue lutando e a verdade aparecerá. 

O SR. AMAZONINO MENDES- Muito obrigado, Sena· 
dor. 

Sr. Presidente, resta-me tão-somente agradecer a tale~ 
rãncia e a extraordinária generosidade com qUe esta CaSa 
me agraciou escoimando-me, neste instante, dos males_ que 
me afligem, permitindo que daqui _eu seja mais tranqüilo e 
roais confiante na nossa classe pOlítiCa, a qual percebe, com 
clareza, que este não é um-ato isolado, mas um ato que fere 
diretamente a instituição política. 

Esse é o cUidado e o zelo que nós todos devemos ter, 
sob 9 riscc;> de, como disse ainda há pouco, enveredarmos 
inexploravelmente para o do e exercitarmos, também no lodo. 
o processo político com perspectivas de logro ou de vitória 
a qualuqer custo. · 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex:'! um aparte? 

- O SR. AMAZONINO MENDES -Com muito prazer. 

O Sr. Ronan Tito - Senador Amazonino Mendes, o 
meu Líder já falou pelo PMDB. No entanto eu queria, pessoal~ 
mente, prestar a minha solidariedade a V. Ex' 

Ex• 
O SR. AMAZONINO MENDES- Muito obrigado a V. 

O Sr. Alfre_do Campos- PermiteMme V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES -Pois não. 

o sr: Alfrf:do Campos-_ Senador Amazonino MendeS, 
faço minhas as palavras do Senador Ronan Tito porque o 
riosso Líder já se manifestou com toda propriedade. 

O Sr. Amir Lando- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES- Ouço V. Ex•, Senador 
AmirLando. 

O Sr. Amir Laodo -Nobre Senador Amazonino Men~ 
des, ouvi com muita atenção o discurso de V. E~. e a solidarie
dade da Casa dá um testemunho do apreço do qual também 
participamos com relação a V. Ex~ Para ser vítima desse pro~ 
cesso brutal, que atinge a honra das pessoas, de assaque, 
de difamação. de injúria e de calúnia que V. Ex~ sofre, basta 
ter não a coragem, mas a irresponsabilidade de pronunciar, 
a respeito de determinada pessoa, um juízo ou falsa imputa
ção. Li as notícias que tentaram denegrir V. Ex' com muita 
preocupação e devo dizer que, na nossa região, quando se 
quer agredir alguém, insinua-se sua ligação com o tráfico de 
drogas, com o narcotráfico, E essa é uma nódoa difícil de 
arrancar depois de disseminada na opinião pública. É real
mente uma marca que, bem sei, não pode atingir a V. Ex•, 
que tem uma conduta ilibada, e, sobretudo, jamais poder~se-ia 
imaginar uma imputação nessa área da criminalidade. Entre
tanto talvez V. EX" tenha que rebater essas insinuações. Sei 
quão difícil é! Ainda não fui vítima, mas vários amigos o 
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fÔram e, em determinadas ocasiões só o &aligue dos agressores 
é capaz de lavar a honra ferida. Eviçl~ntemente, isso pão 
se trata de um conselho, ne~ de um.a_ i~éia que quero deixar 
gravada neste Senado. Lamento o ocorrido, que deve ser 
repudiado com tudo o vigor e em todos os termos. A nossa 
solidariedade é pouco para desagravar o que ocorreu com 
V. Ex\ mas tenha certeza de que nós todos comungamos 
da certeza da absoluta inocência de V. E~ com relação às 
falsas imputações que lhe fizer~m e lamentamos, porque os 
desavisados, lendo as notícias, poderãõ fazer insinuações mal
dosas e sobretudo injustas. Mas conte com a solid~riec\ade 
que V. Ero recebeu de sobejo nesta tarde. 

O SR- AMAZONINO MENDES- Muito obrigado Sena
dor Amir Lando. 

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

Durante o discurso do Sr. Amazoizino Mendes, 
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, _deixa a cadeira da 
presidência, que é oCupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, 
Suplente de SeCTiiiíi-lo. · 

Durante o discurso do Sr .. A_rrul~onino Men.des, 
o Sr. Lucídio Portel/a, Suplente de Secretárip1 deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu 
Carneiro, ]9 Secretârio. 

Durante o discurso do Sr. Amgzonino Mendes, 
o Sr. Dirceu Carneiro, I~ Secretário, deixa a cadeira 
da presidênciã,- qite--é ocupada pelo Sr. Beni V eras, 
Suplente de Secretário. - -

OSR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ei>itácíõ Cafeteira. · · 

O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo, 
hoje, esta tribuna com o objetivo de chamar-lhes a atenção 
para alguns aspectos relevantes na situaçãó de dispardidade 
existente entre os_salários das diversas empresas sob controle 
do Governo. · · 

Preocupa-me a igualdade de tratamento dispenSado a em
presas com realidades diferentes. 

Refiro-me, particularmente, à posíÇão do Banco do Brasil 
no rol das 128 empresas controladas pelo Governo. 

O Banco, que possui em seus quadros fUncionários alta
mente qualificados, que têm prestado relevantes serviços à 
Nação nas áreas dos Poderes Executivo ·e Legislativo, no qual 
se iri.clui esta Casa, veiri, etitretarito, com a-política salarial 
adotada, desconhecendo a recomendação legal de que os salá~ 
rios são determinados através da livre negociação e impori.do 
a esses profissionais o Iílãior arfocho salarial de sua história. 

Para constatar essa realidade, basta nos atermos ao salário 
bruto pago ao presidente daquela Instituíção, conforme o pU'
blicado no último sábado no Jornal do Brasil: 
Cr$3.454.060,50. Esse salário é pago ao responsável final por 
uma Empresa com mai·s de 100.000 servidores, cerca de 4.000 
pontos de atendimento distribuídos pelo País e exterior, execu
tora da política creditícia e agrícola do Governo Federal, e 
vista no contexto nacional com status de Ministério. 

O Sr. Ronan Tito- V. Ex~ me permite uril aparte? 

O SR- EPITÁCJO CAFETEIRA- Ouço V. Ex• com 
muita alegria. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador. há muito estamos 
notando na política brasileira uma: intenção velada talvez de 
destruir pura e- Simplesmente o_Banc_o do Brasil ou, mais 
p_rovavelmente, de priVatizá-lo. O _Banco do Brasil tem uma 
história- que· V. EX~_ Conhec_e __ t~o_b~t_n_ quanto eU ou mais. 
pois jJeitence aos quadros de funcionários daquela instituição 
-de serviços prestados a esse PaísA.A_roaioria dos municJpios 
deste Brasil não conhece outra mão do Governo_ a não ser 
a do fiscai e â 'presença dó '.Banco do Brasil, isso até bem 
pouco tempo, financiando_a_agricultura e as pequenas empre
~~s .. E.Q B.anco 99 Brasil_serppre fez isso com a maior profi
ciéncia,_ mercê do quadro de funcionários que sempre teve. 
Todos entraram por coriCurso e fazem carreira lá porque havia 
um estímulo muito grande: o salário oferecido __ era um pouco 
melhor do que a média dos salários deste País~ .O &a.n.cp 
do Brasil conseguiu durante muito tempo, ser o banco que 
pagava melhor os seus funcionários, remunerava ruelhor suas 
aç(_)es e tinl_la a menor taxa_de juros. Isso por quê? Porque 
aquela instituiª_!> sempre teve um quadro de funcinários da 
melhor qualidade, quadro este de que o Senado Federal e 
a Câma~a qos_ Deputados se servem sempre e do qual autar
quias e órgãos do Governo quase sempre pinçam funcionários· 
pata enaltecimento dos próprios quadros. Estão agora que
rendo atingir justamente o coração do Banco__do Brasil, que 
é o seu funcionalismo. Nós conhecemos sobejamente o amqr 
que os funcionários do_ Banco do Brasil têm à sua Casa. Por 
quê? Porque são todos oriundos de_ concurso público e perce
biam um salário razoável. Agora, isso_ não é mais verdade. 
E o que é pior, estão acabando, também, com a remuneração 
que a hierarquia deve dar para criar estímulos de promoção 
dentro da entidade. Estou fazendo este aparte, que se tornou 
longo, para me solidarizar inteiramente com V. E~ e fazer 
um alerta à Nação. Sou conhecido nesta Casa como privati
vista, mas, pelo amor de Deus, não toquem no_ Banco do 
Brasil. A Coréia privatizOU todas as sUas empresas, mas man
teve o controle de sua economia, porque ela tinha controle 
do crédito. O Banco do Brasil tem sido um ~stímulo à~ peque
nas empresas, e principalmente à agricultura, no interior do 
P~(s. Est~o _guerendo_atingir o Banco_ do Brasil, neste momen
to, através do salário dos funcionários. Parabenizo V. Ex• 
por levantar este assunto de magna importância. ----

O SR- EPIT ÁCIO CAFETEIRA-Nobre Senador Ronan 
Tito, apenas acrescentaria, ao aparte de V. Exa, qu_e, ao ingres
sar no Banco do Brasil, o funcionário é educado para ser 
sério, para ser um cidadão de bem, que paute dentro da hones
tidade a sua vida. Por isso, os fuilcionários, por mais alto 
que seja o cargo que ocupem, continuam a viver apenas dos 
seus salários. Não fora essa a posição dos funcinários do Banco 
do ·Brasil", imagine V. Ex~ como estariam bem esses funcio
nários, principalmente os gerentes, se para rolam de dívida 
estão pagando no mínimo 30 mil dólares? Dentro dessa menta
lidade de que rolar uma dívida não é nenhum problema e 
que o dinheiro cai do céu, os funcionários e os gerenteS das 
grandes agências estariam todos ricos. Mas continuam pobres. 
Continuam trabalhando; continuam lutando; continuam so
frendo; continuam sendo discriminados. Citei ainda há pouco 
o maior salário, que é o do Presidente. Dentro da hierarquia 
vêm, em seguida, os diretores, os superintendentes até chegar 
ao funcionalismo. E o Banço não vem pagando, dentro da 
resolução, a diferença enfre ca-tegorias, que seria de 12%. 

Faço quéstão aqui de ressaltar que o resgate da remune
ração desses_ profissionais a patamares mínimos compatíveis 
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com as atribuições que lhes são afetas se faZ necess-ário'. Temos 
exemplos da eficiênCia e da fidelidade à empresa dentr9 dos 
nossos próprios gabinetes. Isso _porque_ o- Bariç_õ _do Brasil 
encarregou os funcinários de próàliãiCnl não só os Sena~ore.~ 
mas também os clientes do Banco .. Com isso, grupos de funcio
nários nos atendem pessoalmente. Procuram-nos diariamente 
na luta para que o dinheiro per~aneça no Banco ·ctoBrasU. 
E esSa prática, na realidade,_ es!fÍ se es_tendendo.3:_to~p o 
Pafu. -

Dissemos, de início, que as ·empresas tém realida"deS dife
rentes, mesmo pertencendo ao grupo genérico das empresas 
sob o controle governamental. __ _ ____ -------~~:~---- _ 

Esta afirffiativa-verrl"ã. propósito dO f3rto noticiáriêrdivul~ 
gado nos últimos dias sobre a contribuição das est~ta_is para 
o índice inflacionário de janeiro. 

Na realidade, algumas estatais, concessionária~·~e. s~~vi
ços públicos, majoraram suas tarifas acima de 10% !Cais nqs 
últimos dois meses, com-reflexos lamentáveis sobre a inflaç-ão. 

Esse aumento de tarifas tem sido atribuído aos reajustes 
salariais concedidos por aquelas empresas, a~ quais, por suas 
características, não têm outras alternativas para gerar reéeit'aS 
que não seja o aumento no preço de seus produ!'?~; 

Entretanto é diferente a posição das empresas integrante·s 
do Sistema Financeiio, cujos impactos na-fOlha de pagamento 
não geram·, necessariamente, aumento nas táiifás_ cobradas 
por seus serviços, "já ·que os reajustes são fixados pélo Banco 
Central do Brasil e sua produtividade e lucratividade estão 
intímamente ligadaS-ao desempenho, no mercado, de seus 
pontos de atendimento. - - --- -

E por que não dizer do seu funcionalismo! É ele que 
produzo lucro do Banco, é ele que está hoje captando recursos 
para o Banco: - -

"Nesse contexto ~e insere o Banco do Brasil que, 
diga-se de passagem, no a~~_passado, teve um lucro 
de 270 biliões de_cruzeiros, tendo condições, portanto, 
de conceder reajustes salariais sem aumentar su.as tari
fas e sem contribuir para o aumento da inflação." 

Uma forma de premiar aqueles que, na realid~~e,_"con· 
quistaram o lucro para o Banco do Brasil. -

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, concede-me só_ mais 
um pequeno aparte? · -

O .SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com muito prazer. 
O Sr. Ronan Tito - Esse lucro se estabeleceu depois 

de se escoimar todas as reservas de contingêncüi, é um balanço 
desengordurado. Dê uma olhada e V. EX" verá que o lu_~ro 
sobe a mais de 1 trihão de cruzeiros. O problema é que o 
balanço, da maneira que se faz neste País,_ até já f~( dito 
por um nordestino,m que é um improvisa~~?r, o lucro, no 
Brasil, se faz igual a rama dC jcrimum: joga~se para lá, joga_·se 
para cá, mas o jerimum continua da mesma maneira". Na 
verdade, o Banco do Brasil teve lucro superiro a 1 trilhão 
de cruzeiros no ano passado. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Acrescentaria exata
mente ao que V~- Ex~ está dizendo que o Banco do Brasil 
é, na realidade, vamos dizer, a mão com_ que _o Governo 
trabalho até politicamente. -

"Há que se ressaltar que esse lucro existe mesmo 
após os recurs_os do Banco do Brasil serem utilizados 
pelo Governo Federal, de forma indevida, para custear 
programas fora do âmbito da empresa. Programas cul-

turais, propagand~s desnec~~s_á~ia~, subsíd~os esporti· 
vos e até o patrocínio de viagens de atores fazem parte 
-~.o rol de,d.esP~sas do Banco." 

Isto sem levar ~ffi consideração que muitos débitos do 
Governo Federal caminham até no rumo de lucros c perdas. 
· Então, o GÓ~er'ri'O Federal jamais contribuiu com um 
cru~e:i.ro para a folha de pagamento dos funcionários do Banco 
doe Brasil, jamaís_parficipou do prejuízo. O Banco do Brasil 
é,_narealidade,_uma empresa que por força doseu funciona-
lismo produz lucros para o Goveinó. - --

0 Sr. Nelson \Vedekin- Permite·me V. Ex• um aparte? 
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRÀ -Com prazer, Senador 

Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedekin - Senador EpitáCi6 Cafeteíra, 
quero apenas se~UQ.dar o seu discurso, e quero começar por 
cumpTimentá-lo._ O Banco do Brasil tem sido uma vítima prefe
rencial dessa onda_ neoliberal, que é um pensamento domi· 
nante, sobretudo no Governo. Mas nã_Õ só no Governo. De 
um modo geral, das elites económicas do nosso País. Na gran
de iniprensa, o Bánco do Brasil tem muitos inimigos e, prova· 
velmente, pelas razões que estão sendo expostas por V. Ex\ 
porque ele é unt ·modelo exemplar- de companhia pública, 
de estatal bancária; por essas razões tãmbém expostas - e 
sempre tão bem - pelo Senador Ronan Tito. Creio que, 
de um modo geral, os banqueiros privados têm verdadeira 
ojeriza ao Banco do Brasil, porque ele _deveria ser um parâme
tro de remuneração dos funcionárioS, de paganiento dos divi
dendos e até mesmo dos custos bancários. Em todos esses 
imp-ortantes segm~ntos_ d~ atividade econ_ômica creditícia e 

·baricária, o BancO do Brasil é_modei9 _e_ é exe_mplo, e é por 
isso que é tão fortemente cOmbatido, ãte; também, pela pre· 
sença tão freqüente, entre os diretores ~ presideittes do Banco 
Central, de banqueiros particulares. _Creio que há, no nosso 
País, _um espaço adequado para os bancos privados. Eles estão 
aí, são todos grandes potências. Todas as cidades brasilei!;'aS, 
principalmente aquelas mais afluenteS, ã.QUeias mais progres
sitas~ tiveram te.atros, cinemas, grandes armazéns fechados 
para que se pudessem abrir agências bancária~ privadas. Há 
um espaço para o banco priyado, mas é preciso que haja 
tambeni um espaço para o Banco do Brasil, porque a formu· 
Iação, o conceito_ de um ban_co estatal, como o Banco do 
Brasil, há de ser, necessariamente, difererite do dos bancos 
privados. É absolutamente justo, nó regime capítãlfSta~ que 
bancos privados persigam o lucro como seu objetivo central, 
persigam o máximo de eficiência~ de produtividade, que o 
Banco do Brasil também tem perseguido. Mas esses conceitos~ 
essas condicionantes meramente económiCas- fazem com que 
os bancos privados abram agências onde exist~ uma atividade 
económica que compens-e a irístàlação da ã.gência bancária. 
Já o caso do Banco do Brasil é diferente. O Banco do Brasil, 
apesar de todo o esforço do Governo Fernando Collor, de 
fechar agências pelo Brasil inteiro, se instala onde se faz neces· 
sária a presença de um eStabelecimento bancário, porque a 
perspectiva não é apenas a do lucro _:_ o Banco do Brasil 
dá lucro também - a perspectiva é a do desenvolvimento, 
de favorecer o pequeno empresário, de favorecer o pequeno 
industrial, de favorecer, sobretudo, a agricultura. Considero 
vocos mais monumentais dos tantos do Governo Collor, esse, 
ao contrário- de fortalecer o Banco do Brasil, esvaziá-lo, des~ 
prestigiá-lo, levar o seu funcionalismo ao desãniino, ao desa
lento, que é·uma forma um tanto inteligente, porque delibe· 
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rada, porque proposital, de passar a idéia de que o que funcio
na é a instituição privada, e que a instituiç-ão oficial, por 
definição, não funciona. O que, no Banco do Brasil, é um 
verdadeiro absurdo, porque ele tem funcionado historicamen
te em favor das conunlidades, sobretudo daquelas mais neces
sitadas e mais afastadas neste imenso _terr_i_tó_rio que é o Brasil. 
Por isso, quero secundar V. Ex~, cumprinieiltando-o pela opor
tunidade do seu pronunciamento. Eu, em todas as ocasiões 
em que alguém defende o Banco do Brasil, _também, quando 
posso, levanto a minha voz para fazer o mesmo, pela sua 
importância no desenvolvimento do nosso __ Pais_ e_ participação 
no atual cenário brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Senador Nelson We
dekin, V. Ex~ citou--algo que vimos acontecer recentemente. 
Há dois dias o Presidente Fernando Collor resolveu incentivar 
a micro, a pequena e a média empresas, a um_ j\lro quase 
subsidiado. E aí vem a pergunta: o Governo desemb_olsou 
o dinheiro a ser emprestado a essas empresas? Não. Mandou 
o Banco do Brasil fazê-lo. E o Banco do Brasil que consiga 
recuperar-se e pagar mais por dinheiro do que aquilo que 
vai cobrar da micro, pequena e média empresas. Mas a ação 
social do Governo se_ faz presente exatameo_te_ pela mão do 
Banco do Brasil, se faz presente pela mão do funcionalismo 
do Banco do Brasil. que ocupa um espaço neste Brasil inteiro, 
em várias agênciãs, para poder fazer com que o micro, o 
pequeno e o médio empresários possam, realmente, continuar 
a dar a sua participação no desenvolvimento nacional. 

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

O SR. EPITÁCIO CAI'ETEIRA- Com muito prazer, 
nobre Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar - Não gostaria de interromper 
a linha de raciocínio de V. Ex~. ma_s_ O assunto que traz esta 
tarde à apreciação da Casa é da m_ai_or releyância, sobr~tudo 
pela importância social do Ba_nco d_o_B_rasij para todo o interior 
do País, para as cidades mais longínqüas. na ajuda ao pequeno 
empresário e pela sua credibilidade._Sou daqueles que conhe--: 
ceram o Banco do Brasil num momento em que o seu funciona
lismo tínha salários dignos da sua representatividade e do 
seu signiiicildo. E hoje, nesta tarde, quero me solidarizar 
com os funcionáii05f do Banco do Brasil. lamentando que 
o Governo Federal~ ne~sa política de arrOcho s(\_larí3l e perse
guição àqueles que trabalham e que produzem. não yeja que 
está esvaziando e diminU.irido a Qualidade do funcionalismo 
do Banco do Brasil. Minha solidariedade para com os bancá
rios e as minhas congratulações a V. Ex~---

0 SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA -Agradeço, nobre Se
nador Magno Bacelar. o seu aparte, e aqui, durante-este dis
curso despretencioso, o meu desejo foi"irioSft(fi· q1,1e o Banco 
do Brasil é a mão que ajuda, é a mão que contribui para 
a política do Governo. - -

O Sr. Cid _Sabóia de Carvalho -V. Ex~ me permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com o maior prazer, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Enquanto V. Ex• vai 
encerrando a sua fala, desejo que isso não aconteça sem que 
eu preste o me_u _apoio às suas. consid~rações, dizendo que 

. ~ aqui nesta Casa já fiz vários pronunciamentos em defesa 
I 

do Banco do Brasil. Muito já se tentou contra essa instituição, 
inclusive aspirou-se em certo tempo súbstituf-la como Agente 
do Tesouro Nacional em favor do Bradesco. E muita coisa 
aconteceu nesse País COrno cdnfabulação contra a existência 
do Banco do Brasil que, além de tudo, tem um alto significado 
histórico, não fora a importância financeira, económica e insti
tucional, que é bem realçada por V. Ex~ nesta fala desta tarde 
aqui no Senado. Não quero me alongar, mas apenas que V. 
Ex-- me inclua no encerramento de suas palavras, pelo apoio 
que lhe ofereço nesse momento. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. · 

Tenho a honra de pertencer ao Banco- do Br<isil. A ~le 
se Jêm..filiado outras agremiações- o BAnco ce-ntral riasceu 
do Banco do Brasil. Se pretendem um banco rural, vez por 
outra, o Banco do Brasil é utilizado para esse fim. Tiraram 
do Banco do Brasil a condição de caixa do governo, tiraram 
do Banco do Brasil a conta de movimento, tiraram os seus 
recursos económicos mas não tiraram os seus recursos huma
nos, que é representado pelo seu funcionalismo e,que está 
agora demonstrando que, sem deter a conta de movimentos, 
sem deter a caixa do governo, o Banco do Brasit continua 
sendo a mola-mestra de toda a política econômica deste País, 
continua s"eiido a grande instituição confiável. Quando alguém 
quer saber o conceito de um comerciante, de uma indústria 
ou de um pecuarista, de um agricultor é só p·ergUO.tar ao 
Banco do Brasil que, com toda certeza, ele disporá de uma 
informação correta, porque o Banco do Brasil prima, exata
mente como disse no início· do meu pronunciarDento, pela 
honestidade do seu quadro funcional. Mas se disse aqui, Sr. 
Presidente, que o Banco do Bfasil tem sido útil para atender 
às pretensões do Governo. Se UllJ. .artista precisa de um auxnío 
vai ao Presidente da República, desce a rampa com Sua Exce
lência e o dinheiro sai pela Fundação do Banco do Brasil 
destinado a uma peça, a um filme, a um espetáculo. Se o 
Banço do _Brasil não puder~ atender, a Fundação do BAnco 
dá_ Brasil, e é um braço a latere, que o fara, adquirindo o 
número de ingressos que for necessário. 

Sr. PreSidente, se existem verbas para tantas atividades 
_estranhas à finalidade da instituição, que razões impedem 
o pagamento de salários dignos? 

E imprescindível instalar-se, de imediato, a livre nego
ciação entre o Banco do Brasil e_seus empregados, com vistas 
à fixação de remunerações cõildtzentes com a capaéitação 
daqueles profissionais, atendendo, aliás, ao artigo primeiro 
da lei salarial em vigor. 

Postergar essa providência será agir de má fé para com 
aqueles trabalhadores. 

Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso dO Sr. Epitácio Cafeteira, o 
- Sr. Be!!i V~ras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 

da preside""ncia, que é ocupada pelo Sr.- ÁureO Me/lo. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - Conced~ a pala
vra ao nobre Senador Amir Lando. 

Ó SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores. náo pode
ria, pcir mais tempo, permanecer no silêncio sobre um tema 
que tem sido objeto de minha preocupação é que este Senado, 
foi palco de urna ceiia qUe merece o meu repúdio. 

Quando do comparecimento do Sr. Ministro de Estado 
da Infra-Estrutura, João Santana, no dia 26 de fevereiro próxi-
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mo passado, interpelando-o sobre a questão do garimpo de 
Bom Futuro, mostrei perante este Senado que S. Ex~ aqui 
comparecendo ainda no dia 27 de novembro de 1991, respon~ 
dendo indagação que lhe formulara, faltou com a verdade 
perante esta Casa e o fez de forma cristalina, lapidar, que 
não merece maiores considerações, senão evocar a Consti
tuição em seu 

"Art. 50. 

§ 29 As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
SEnado Federal poderão_encaminhar pedidos escritos 
de informação aos Ministros- -de Estado, importando 
crime de responsabilidade a recusa, ou o não-aten
dimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação 
de informações falsas." 

Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, indagava aç M.i~~~qo da 
Infra-Estrutura a respeito do Garimpo de Bom Futuro quando 
havia notícas de que S. Ex~ providenciava o seu fechamento. 
E naquela ocasião o Sr. Ministro disse de forma textual: "Fi
nalmente, coloco a V. Ex~ (referência a este Senador) em 
relação ao Garimpo de Bom Futuro que a nossa intenção 
não é fechar e impedir sua exploração, queremos que o garim
po abra e tenha uma exploração ordenada porque a que vimos 
foi perversa ao riteio alnbiente. Conheço a área, e ~-~si_m como 
V. EX', já a sobrevoeí, estive no próprio solo e aquilo era 
uma ação extremamente complicada. Sei da preocupação- que 
V. Ex• tem com relação aos -garimpeiros ali localizados. Mas, 
com todo o respeito que tenho pela sua pessoa e aos garim
peiros, só tenho dúvida a esse ponto, efetivamente, s~ sáo 
garimpeiros que ali estão ou se são empresas mal organizadas, 
que estão tentando fazer um tipo de exploração danosa _à 
economia nacioiiãl. Mas, de qualquer sorte, S. Ex~ frisava 
que não_ iria fechar o referido garimpo. No entanto, no día 
seguinte, publica duas portarias, a de n<?307, de 28 de novem
bro de 1991, e a 308, concedendo a área do garimpo -dez 
mil mais dez mil, igual a vinte mil hectares. Concedia à_ Em
presa Brasileira de Estanho S/ A o direito de lavra do minério 
nesses locais, exatamente sobrepostos ao garimpo de Bom 
Futuro. 

Nós já tiv"emóS a oportunidade, Sr. Presidente, de ind~gar 
o Sr. Ministro sobre essa falsa informação, sobre essa falta 
à verdade a um compromisso que está implícito na ação minis
terial, e o Sr. Ministro João Santana apenas disse que talvez 
fora um equívoco técnico, talvez não se fizeram entender. 
Mas, na realidade, o desejo, a decisão do seu Ministério era 
de fechar o garimpo de Bom Futuro. Essa foi a r~posta pe
remptória do Exm" Sr. Ministro João Santana. 

Ora, onde está a verdade? Na declaração-de 27 de novem
bro de 1991, ou nessa, recente, do dia 26 de- fevereiro de 
1992? 

O respeito que a Constituição Federal assegura e que 
impiime de forma imperativa. não pode ser vilipendiado dian
te dos Anais desta Casa, porque, hoje, o Senado Federal, 
talvez, não tenha merecido mais a respeitabilidade que a Cons
tituição Federal e as leis lhe conferem, mas tem, ao menos, 
a coerência gravada nos Anais, e a verdade translúciO.a tr~ns
pira de forma inequívoca.- É preciso, ao menos, respeítar a 
memória- desta Casa, se não se faz com relação ao todo, ao 
corpo do Senado da República. 

Não se trata, aqui, de exigir respeito a um Senador; trata
se da defesa da instituição, porque, se os Srs. Ministros vêm 
a esta Casa e dizem o que bem entendem, sem qualquer 
compromisso com a verdade, tudo não p~ssa~ de uma farsa 

que merece a repulsa e o repúdio de todos nós. Não posso 
admitir esse procedímento irresponsável. A mentira não pode 
ter curso deslavado; ela deve ser castigada. 

E é isso, Sr. Presidente, que me leva a um momento 
de inqignação, esse procedimento pouco profissional, desde

-nhoso que falta à responsabilidade e à dignidade do cargo 
ininisteriál. 

Mas, Sr. Presidente, vamos analisar o que vem ocorrendo 
nó garimpo de Bom Futuro em Rondônia. 

Se olharmos para trás encontraremos a Portaria n" 226, 
de 15 de setembro de 1988, onde o então Presidente do 
DNPM, José Belforte dos Santos Bastos, assegurava o exer
cíCio da garimpagem em Bom Futuro, que era realizado pelas 
cooperativas que atuavam na região e-pelos garimpeiros·, indi
vidualmente. 

Mas essa luta, Sr. Presidente, estabelece-se a partir, so
bretudo, do texto constitucional, do art. 174, no qual fica 
assegurada a titularidade ao subsolo não apenas às empresas 
de mineração, como era na Constituição anterior e no Código 
de Mineração, mas, sobretudo, a Constituição dá um passo 
em direção ao social, em direção aos interesses da comunidade 
e possibilita a titularidade do subsolo ao garimpeiro, dando 
preferência sobretudo à forma de organização cooperativa. 

Lê-se no art. 174. § 4•: 

"§ 4'? As cooperativas a que se refere o parágrafo 
anterior terão prioridade na autorização ou concessão 
para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais 
garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naque
las fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forina 
da lei." 

Quer dizer, Sr~ Presidente, que essa mina de cassiterita 
que vinha sendo explorada pelos garimpeiros, ainda em 1988, 
até bem antes da promulgação da Constituição em vigor, em 
15 de setembro obteve o reconhecimento oficial inequívoco 
do seu direito efetivo de explo-rar o subsolo. 

Mostrando ao Sr. Ministro da Infra-Estrutura, João San
tana, que a situação dos garimpeiros era uma situação de 
preferência diante do texto constitucional e da legislação em 
vigor, porque esta parte da Constituição já foi, art. 174 e 
seus parágrafos. regulamentada, o Sr. Ministro mais Ui:lla vez 
faltou com a verdade quando disso que jamais fora concedido 
ou reconhecido qualquer direito às cooperativas ou aos garim.:
peiros de Bom Futuro. 

Está aqui a Portaria à qual faço menção, de nç, 226, de 
15 de setembro de 1988, que reconhecia explicitamente esse 
direito. -

M?S o que está em jogo é o respeito ou o desrespeito 
à Constituíção, porque é indiscutível a letra da Lei Maior, 
quando dá preferência à atividade de garimpagem às coopera
tivas, quando já vinham desenvolvendo essa atividade à data 
da promulgação da Constituição. - · 

Está claro o art. 174, § 4<?: "As cooperativas a que se 
refere ... terão prioridade na autorização ou concesSãO para 
pesquisa e lavra ... " 

Ora, Sr. Presidente, o que fez o Sr. Ministro diante de 
um fato inequívoco ·ao qual pretende liquidá-lo à luz dos princí-

. pios da ecologia? . 
Como disse o Sr._ Ministro desde a primeira informação, 

embora não fosse intenção do Governo fechar Bom Futuro, 
havia ali lesão ao meio ambiente. A cooperativa Cocari éláó-o
rou um projeto de impacto ambiental e o apresentou à autori
dade competente, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 
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em ofíciO DNPM, portanto, a órbita do Sr. MinistrÇ>_ João 
Santana, determinou ·que- rião fósse' aprecia-do nem de~e_rido 
o aludido projeto de impacto ambiental. 

O que se quer, ·sr. Presidente, é tornar o g3:rimpeiro 
um criminoso para condená-lo; o que se quer é manter o 
garimpo nessa fai::<a .d..e l]l_arginal_id_a,d~t para_ brandir a lei e 
a condenação ser ce'rlà, irieqi..lívoc'a e i:rifponderável. Não pode
mos continuar a criar as condições para a delinqüência só 
pelo deleite. de castigá-la. Não podemos continu_ar ness(\ a~_itu
de, pouco ética, de __ gesrcspcitar constantemente a Consti-
tuição ·e as leis. . 

Sr. Presidente, poderia fazer uma análise demoradá·Pa 
legislação que regulaPleiita o ãrt. 174 e_ seus parágrafos. -~as 
não estamos aqui diaftte de Um tribu0.::\1' oride os melindres 
e meandros jurídicos-poderiam converi.cer O'jl!iZ. Essa é-uma 
causa em que a mídia labora constantemente contra os g_arim
pos e contra o processo de democratiz&ção da riqueza nacio~ 
nal. 

A nossa Amazónia é jinensa e riCa, m~s· as miriorias -pte~ 
tendem preservar essas- rtque-zas_ para "desfrute futuro, pàfa 
si próprias, e nãO pettnítcm que se-explore~ que se tenha 
acesso às riqueza-s, cujoS direitos cr1stalinos éStão cons·a·grados 
na Constituição e na legislação em vigot.' A administraçãb 
pública se alinha no rumo das elites, cãmíriha os Seus passos 
e se locupleta nas b.en~sses que essas riquezas oferecem a 
quem efetivainente ifão precisa delas. 

Venho defender o povo, porque isso é uma questão de 
vida e morte. São hoje _cerca de 400,mil,a um milhão de 
brasileiros espalhados pelas imensidõys .rupazóníca~ e mais . 
de 10 mil ali no Garü:npo Bom Futuro, que tinham uma renda_ 
considerável, que_ tinham um projeto de .impacto ao m~io · 
ambiente, de preservação do ecossiste.mÇt para evitar os çlanos 
à ecologia. Mas o_ GovefriO não quer aprovar, não quer tornar 
lícita e regular uma ativ.idade de fato e cQp,cr~t~. quer mantê-la 
na marginalidade para aplicar-lhe a pena: ~ pena arbitrária, 
a pena que pode sair a qualquer momento por um ato de 
decisão _ministerial, que na forma do art. 75 çl_o O;Sdigo d,~ 
Mineração, a concessão de alvarás a e_mpresas de mineração 
implica no entendimento da atividade garimpeira. 

Embora a Constituição garanta a preferência a essa ativi
dade onde ela Já se-desenvolvia, embora tiVesse sido reconhe
cido pelo próprio Estado esse direito, mas di uma penada 
se liquida o destino de milhares de pessoas que são obrigadas 
a tomar o caminho :sem rumo, a torna.rem-l)e errantes nesta 
terra de ninguém, sem ter o que comer, ~em ter o que dar 
de comer a seu$ filhos e a delinqúêi1cia passa a ser o passo 
mais próximo e imprescindível. 

É assim que as elites procedem neste País: ao i:OV'és de -
revolver os problemas mais graves da população, como é o 
menor de rua, que, segundo estatísticas, chegam a 40 milhões, 
a 40 milhões de_ abn.as,. uma pop\1-lação superior ao -Uruguai, 
Argentina, Paraguai e Chile, somam-se a esse-quadro de misé
ria, quadro de desempregados, a dos pais que não podem 
sustentar os filhos; apesar de tudo, não se faz nada! 

A pretexto de um direito la.Qçado para o futuro, de um 
direito que conStitui em priVilégio odioso, que a ConstituiçãO 
de forma clara impede e fulmina e, não obstante issp, o Go
verno consagra esse direito. 

Mas, felizmente, Sr. Presidente, a justiça proCura alterar 
esse quadro e através de decisão l.i.minar_, -em mandado de 
segurança, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, 
suspendeu a vigência das- referidas Portarias n~ 307 e 308, 
de 1991. 

'··--·-·- --·-----~-----------------

_Isto mostra, Sr. Presidente, que nós não perdemos, de 
todo, a esperança; que é preciso, nesta hora, acreditar ao 
menos_ num sentimento superior de justiça; que é precisO invo
car esta idéia fundamental ao convívio social, que é a idéia 
de justiça, onde O direito de cada um seja uma possibilidade 
concreta, e não uma abstração morta na letra da lei. Ao menos, 
que seja esse direito vivo que brota da sentença, que garanta 
a cada um o que é seu. 

É isto o que queríamos registrar perante esta Casa: á 
nossa repulsa, õ nosso repúdio e libelo à atitude do Sr. Ministro 
da Infra-estrutura João Santana, que faltou com a verdade 
perante esta Casa; que falseou, disse o que não era e obrou 
contrariamente- ao que disse. Primeiro afirma que ci garimpo 
permanece,_ mas no dia seguinte ou- no mesmo dia, fecha o 
gai.íriipo. Depois reafii:"ma que~- na realidade, a intenção era 
sempre fechá-lo. e jamais permitir a atividade de garimpagem-. 

-·=-E~ta_-atitU4~. diante de uril parlamento que ostentass_e 
a ~ignidade que a Constituição lhe confere, instauraria um· 
proces·so por crime de responsabilidade, porque essa conduta 
merece o repúdio, merece ser repelida de forma veemente, 
ou, então, a instituição se dobra perante a mentira, perante 
o falseamento. çla yer._dade, e tudq _isso não. passará de um _a 
ençenação;-onde a farsa toma c_onta dã realidãde e o embUste 
ass.úin~. um papel de relev~ na prática Parlamentar. 

A crise moral que abate o PãíS é ampla e geraC Os escân
dalos de corrupção se espalham como o vento que varre os 

_ desertos, e nada acontece! 
Hoje, o mar de lama já passa pelos porões- do Palácio. 

E o Senhor Pre.sídente da República, que até há poucos dias 
perdoava· os delinqüentes, dizendo que eram incapazes _de 
cometer delitos - assim se referiu a Magri, assim se referiu 
a Alcenir Guerra - entendia que o seu perdão, que o seu 
indulto poderia afastá-los da espada da Justiça. Mas não é 
verdade! Não basta a palavra do Presidente para dar curso 
à impunidade. Os fatos concretos podem ou não determinar 
a prática delituosa. 

,-- A imputação que hoje surge mostra que a imprensa já 
apontava o delito no passado, mas que o Palácio insistia em 
dizer da inocência dos circunstantes. 

Hoje, está aí o Presidente dizendo-se ferido por tudo 
que vem ocorr~ndo, como se atingisse a si mesmo! Mas foi 
o mesmo Presidente que disse_ que o Ministério era ele; que 
o acerto ou o desacerto cabia a ele mesmol Tanto- n.a política 
económica como na sua Administração, Sua Excelência assu
miria a responsabilidade- Por todos os a tos ministeriais. Mas 
sabemos que o delito não se amplia além da pessoa do delin
qüente ou dos delinqüentes! O delito atinge o criminoso; itão 
extravasa áiigura d~le próprio. Mas o delito político, a respon
sabilidade política, Sr. Presidente, pode alcançai" a autoridade 
superior ou os superiores de um processo que hoje se desvenda 
diante da Nação através da imprensa ou da própria adminis~ 
tração não tem mais mecanismos de controle capazes de de!er
minar o que efetivamente vem ocorrendo. 

Mas, Sr. Presidente, queríamos registrar este protesto 
e ainda faremos em outra oportunidade para a Nação ouvir, 
para que o povo de Rondônia, que se sente injustiçado com 
esta atitude do Ministério da Infra-Estrutura, encontre neste 
Senador uma voz de quem está no silêncio, de quem está 
sendo condenado, de quem foi colocado" nO corredor do crime 
para delinqüir e que mesmo não delinqüindo está sendo puni
do e será punido, porque essa é a· vontade das elites, essa 
é a vontade do Governo cpmprometido com as mesmas elites. 
Muito obrigado, Sr._ Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Não_ hánúmero _ 
para prosseguir a sessão. 

Em conseqüência, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l

REQUERIMENTO N' 12 DE 1992 

VOtação, em turno único, do Requerimento n\' 12, de 
1992 de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos 
term~s do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão; 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 105, 
de 1991, de sua autoria, que dispõe sobreo·custeio de trans
por'te escolar e construção e manutenção de casas do estudante 
do ensino fundamental com recursos do salário-educação, e 
dá outras providências. 

-2-

REQUERIMENTO N' 1:\, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 13, de 
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I. do Regimento Interno, a inclusão, 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 106, 
de 1991, de sua autoria, que acrescenta dispositivos ao art. 
8' da Lei n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que "altera 
a legislação do Imposto de Renda" e dá outras providências. 

-3-

REQUERIMENTO N' 39, bE"f992-
Votação, em turno único, do Requerimento n" 39,· de 

1992, de autoria do Senador Mauro Benevides solicitando, 
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a 
inclusão em· Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 105, ·de 1991, de iniciatiVa do-Superior Tijbunal de Justiça, 
que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Pri
meiro Grau da 3• Região e dá outras providências. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N9 90, DE 1991 

Discussão, em turnO ílnico, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 90, de 1991 (n9 5.642/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministério Público da União, que cria a Procuradoria Re~ 
gional do Trabalho da 20~ Região da Justiça do Trabalho 
e dá outras providências, tendo 
PARECER-FAVORÁVEL, sob n' 9, de 1992, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, com voto venci
do, quanto ao art. 6<?, do Senador Magno Bacelar. 

-5-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 21, DE 1991 

Dis-cussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
n<? 21, de 1991, de autoria do Senador Ronan Tito e outros 
Senhores Senadores, que suprime do art. 155, item X, da 
Constituição da Repúblíca Federativa do Brasil, a alínea b. 
(1' sessão de discussão.) 

o SR,. PRESIDENTE (Aureo Meüo)- Está encerrada-, 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 22 minUtos.) 

ATÓS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N9 71, DE 1992 

0- Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo- AtO 
da Comissão DiretOfâ Jl'? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que constã.do Processo n9 0115/92-4, resolve aposen
tar, voluntariamente , SUZELEI APARECIDA BUENO 
COSTA, matrícula 0515, Especialista em Indústria Gráfica 
Legislativa/Análise, Primeira Classe, PL S27, do Quadro Per
manente do Centro Gí-âfico do Senado Federal- CEGRAF, 
rioS_-"termos dos Arts .. 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da República Fede:çativado Brasil, 186, inciso III, alínea a 
e 192, inciso II, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 9 d.e março de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 72, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n!' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n90151192-0, resolve aposen
tar, voluntariamente , JOSÉ HERMANN FERNANDES 
MONTEIRO, matrícula 0061, Especialista em Administração 
Legislativa/Técnicas, Primeira Classe, PL M23, do Quadro 
Permanente do Centro Gráfico do Senado Federal - CE
GRAF, nos termos dosarts. 40, inciso III, alínea a, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, 186, inciso III, alínea 
a e 192, inciso II, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 
1990. 

Senado Federal, 9 de março de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRE81DENTE N• 73, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em coformidade com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n<? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n' PD 000130/92-3, resolve 
aposentar, voluntariamente, a servidora MARIA JOSEÍTA 
SILVA BRILHANTE USTRA, Especialista em Informática 
Legislativa/Técnicas da Produção, Classe 2~, PL M21, do Qua
dro Permanente do Centro de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal - PRODASEN, nos termos 
do art. 40, inciso lll, alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67, 100, 186, 
inciso III, alínea a, 192, inciso I, e 244 da Lei 8.112, de 
11-12-90, art. 76, inciso V,§ 5°, do Regulamento do PRODA
SEN e Resolução n' 59, de 1991, do Senado Federal, bem 
assim com as vantagens da Resolução SF n<? 87, de 1989 -
arts. 11 e 13, e dos Ates n" 005, de 1989, e 001, de 1991, 
do Presidente do Conselho de Supervisão e com a vantagem 
constante dei. decisão da Egrégia Comissão Diretora do Senado 
Federal, adotada em sua 14~ Reunião Ordinâria, realJzada 
em 27-11-85, conforme Processo PD 101 c 185-9, com proventos 
integrais, correspondentes à razão de 3U30 (trinta/trinta av0<;) 
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do seu vencimento, observado o _disposto no art. 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. _. 

Senado Federal, 11 de março ·cte 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

PORTARIA N• 5, DE 1992 

O Diretor-Geíal do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 283 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, e tendo em vista _o diSposto no 

art. 574, § 1 o, 'do mesmo Regulamento, resolve designar GOI
TACAZ BRASÓNIO PEDROSO DE ALBUQUERQUE, 

- Analista Legislativo, MARCO AURÉLIO DE OLIVEI~A, 
Analista Legislativo, e MARGARETH ROSE NUNES LEI
TE CABRAL, Analista Legislativo, para, sob a presidência 
do primeiro, integrarem Corriissão de Sindicância ihcumbida 
de apurar os fatos constaJl:~es (_lO Pi'õCesSO ri9 018194/91-5.- = 

Senado Federal, 9 de marçO de 1992.- :...:.. Mãnoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. -
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1992 
1- ATA DA 19• SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 

1.1.- ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n» 12, de 1992, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, qUe altera o art. 20 da Lei 
n9 8.036, de 11 de maio de 1990, permitindo ao titular 
de conta vinculada no Fundo de Garantia- do Tempo de 
Serviço movimeiltá-la ao comtemplar 65 anos de idade. 

-Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1992, de autoria 
do Senador João França, que autoriza o __ ~Q_der Executivo 
a criar a Superintendência das Áreas de Livre Cõnlércio 
de Pacaraíma e de Bonfim, e dá outraS providênda's. 

-Projeto de Lei do Senado n"" 14, de 1992, de autoria 
do Senador José. Eduardo, que autoriza a criação de inStitu
tos de aposentadoria e pensões, de base profissional, e 
dá outras providências. 

1.2.2- Co~unicitÇOes da Presidência 
- Designação, por indicações das Lideranças, das Co

missões Permanentes da Casa, de acordo com a proporcio
nalidade partidária. 

-Designação de Senadores para compor a Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as responsa
bilidades pelo caos existente no âmbito dos veículos auto
motores e de bens em geral. 

-Designação de Senadores para compor a Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a situ-ação 
3.tual da evasão fiscal no País. --

-Propondo ao Plenário o nome do Senador .Garibaldi 
Alves Filho para representar o Senado Federal na Confe-

rência sobre- Assentamento e Desenvolvime~to Humano 
da Global Parlamentary, a r~aljzar-.se no perfodo de 15 
a 20 do corrente mês, em Vancouver, Canadá. 

-Propondo ao Plenário a substituição do Senador 
Odacir Soares pelo Senador Dario Pereira para-representar 
o Senado Federal na Conferência Internacional sobre a 
Democratização no "Cone Sul", a realizar-se no perfodo 
de 12 a 17 do corrente mês, em Santiago do Chile. 

1.2.3- Requerimento 
__ ---=: N_~_ 5_1, -de 1992, de aut9rja do Senador Eduardg__ 

SuplicY~ -SõHcitando ao Sr. Ministro do Trabalho e Assis
tência Social, informaÇões q~e menciona. 

____ 1.2.4-:- Q!scursos do Expediente 

SENADOR MAURÍCiO CORRÊA -Justificando 
projeto de lei de autori"a de S. Ex~. que altera o- art. 20 
da Lei n• 8.036, de lY de maio de 1990, permitindo ao 
titular de conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, movimentá-la ao completar 65 anos de idade. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO~ Es
tudo sobre aspectos institucionais, ·com inlanças eConômi
ca~s, realizado pela Academia Cearénse -da Língua Portu
guesa, concernente à unificação _ortOgráfica da língua por-
tuguesa. - · - - -

. .. SENADOR HUMBERTO LUCENA - Encami
nhando à Mesa, requerimento solicitando a instalação de 
Comissão Parlamentar de Inquérito a fim de apurar denún
cias de _corrupção e suborno de autoridades. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Contestando argu' 
meritos, sustentados pelo Sr. José Paulo Bisol, do impedi
mento de S. E~ na relataria do projeto da Lei de Imprensa. 
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EXPEDIENTE 
CBNTIIO ORÁPIOO DO SBNADO PBDBRAL 

PASSOS I'ORTO 
Diretor-Geral do Seudo Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Esecativo 

DIÀIUO DO OONOIU!SSO NACIONAL 
l•pccao oob J<OpouobijMiade da Meoa do Seudo Federal 

CARI.OS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Admiainralivo 

ASSINA1URAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Iadustrial 

Semealral ··-···-·····-····-·-·-············--·-··-····-·- ---- Cz$ 3.SI9,6S 

FLORIAN AUGUSTO OOUI1NHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

1.2.5- Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n!> 15, de autoria do Senador 

Jutahy Magalhães, que acrescenta parágrafo único ao art. 
2' da Lei n• 1.079, de 10 de abril de 1950, e dá outras 
providências. 

1.2.6 - Requerimentos 
- N• 52, de 1992, de autoria do Senador Humberto 

Lucena e outros Srs. Senadores, solicitando a criação de 
Coniissão Parlamentar de Inquérito, constituída por onze 
membros, para que apure, no prazo de até 120 dias, denún
cias de corrupção, e,nvolvendo suborno de autoridade, so
bretudo do ex-Ministro do Trabalho e Previdência Social 
António Rogério Magri, cm parcelamento de débitos funto 
à Previdência Social. 

- N• 53, de 1992, de autoria do Senador Marco Ma
ciel, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei da Câmara n' 31, de 1991 (n' 4.618, de 1990, na 
Casa de origem), que altera a Lei n!> 5.700, de l!> de setein
bro de 1971, que dispõe sobre a forma e apresentação 
dos símbolos nacionais. _____ . ___ ----:-- _ _ __ - . ' 

- N• 54, de 1992, de autoria do Senador Esperidião 
Amin, solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da 
Casa, no dia 13 do corrente mês. Aprovado. 

Ul- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n9 12, de 1992, de autoria da Sena

dora Marluce Pinto, solicitando a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1991, de 
sua autoria, que dispõe sobre o custeio de transporte esco
lar e construção e manutenç~o de casas d,e estJ,~dante do 
ensino fundamental _com. r~cursos do salári_Q_-_ed_ucação, e 
dá outras providênciaS. Aprovado. 

- Requeriniento n9 131 de 1992, de autoria da Sena
dora Marluce Pinto, solicitando a inclusão, em Ordem do 
Día, do Projeto de Lei do Senad_o n' 106, de 1991, de 
sua autoria, que acrescenta dispositivos ao art. 8!> da Lei 
n9 8.134 1 de 27 de dezembro de 1990, que altera a legislação 
do Imposto de Renda e dá outras providências. Aprovado. 

- RequerimentO 11!>39, de 1992, de autoria do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a inc;:lllSão em Otdem do 
Dia, do Projeto de Lei da Câmara n' 105, de 1991, de 
iniciatiVa do Superior Tribunal de Justiça Federal de Pri
meiro Grau da 3• Região e dá outras providências. Apro
vado. 

TJCOgCm 2.200 exemplares. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 90, de 1991, que cria 
a Procuradoria Regional do Trabalho da 20• Região- da 
Justiça do Trabalho e dá outras providências. Aprovado, 
sendo rejeitado o destaque, constante do Requerimento 
n' 55, de 1992. À sanção. · 

-Proposta de Emenda à Constituição o!> 21 çle 1991, 
de autoria do Senador Ronan Tito e outros Srs. Senadores, 

-que suprime do art. 155, item X, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, a alínea b, Em fase de discussão 
(1' sessão). 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Proposta da Presidência ao Plenário da substituição 

do Senador OdacirSoares pelo Senador Dario Pereira para 
representar o Senado Federal na Córiferência Internacional 
sobie a Democratização no "Cone Sul", a realizar-se no 
período de 12 a 17 do corrente mês, em Santiago do Chile; 
lida no Expediente da presente sessão. Aprovada. 

- Proposta da Presidência ao Plenário do nome do 
Senador. Garibaldi Alves Filho para representar o Senado 
Federal na Conferência sobre Assentamento e Desenvol
vimento _HumanO da G"tobal Pa'rlam_entary, a reaiíZar~Se 
no período de 15 a 20 do coriente ritês, em VancouVer, 
Canadá, lida no Expediente da presente sessão. Aprovada. 

1.3.2 - Comm:ücações 
-Dos Senadores Dario Pereira, Garibalid Alves Fi

lho e Dirceu Carneiro. que se ausentarão do País. 

1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR LAVOISIER MAIA - Silêncio do Go, 

verno cliante da não implementação de progra,mas de de
senvolvimento do Nordeste. Problemas ecológicos da re
gião Nordeste. 

SENADORDIVALDO SURUAGY -Cartas envia
das por S. Ex' ao Presidente Collor abordando críticas 
veiculadas na imprensa sobre a pscudo-República de Ala
goas e outros escândalos do Governo. Críticas à nomeação 
do novo Adido Cultural do Brasil em Lisboa, o Sr. Cláudio 
Humberto, sem prévia consulta e apreciação pelo Senado 
Federal. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY ...,.-Exposição do 
Sr. Ministro de Estado Adib Jatene, na Comissão de Assun~ 
tos Sociais, sobre a situação da Saúde no BrasiL 
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SENADOR LOURiVAL BAPTISTA -·Artigo de 
autoria do Dr. Itazil Benício dos Santos em homenagem 
ao Professor Adelmiro José Brochado. 

SENADOR NELSON WEDEXIN- Falecimento da 
ex-Deputada Cristin3.

0

TaVàr'es: · · · 

SENADOR ODACIR.SOf..RES- Regozijo pelos 
resultados positfVOS-- Obtidos pela' atual política económica 
do GoVefno Collor. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Privatiza
ção da Companhia de Navegação do São Francisco- PRA-
NAVE. . . . .. . .· .. · 

1.3.4- Designação da Ordem do Dia da próxima ses
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATO DO PRESIDENTE 
N• 74, de 1992 

- 3-.ATAS DE COMISSÕES 
4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
.. 6--, COMPOSIÇÃO D~S COMISSÕES PE'RMA-NENTES . . . . . ... 

·Ata da 1ga Sessão, em 12 de março de 1992 
2"- Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legisl~tqra 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro; 
Lavoisier Maia, Beni Veras e EpitáCio Cafeteira 

ÀS 14 HORAS e 30 MINUTOs; .ACHAM-SE PRE- "Art. 20~ ................. : .•..• ~: ...••. - ....... : ...... ,.: ..... . 
SENTES OS SRS. SENADORES: XI- quando o seu titular completar 65 anos de 

Affonso- Camargo - Alexandre Costa - Alfredo Cam- idade, sendo-lhe facultadas movimentações subseqüen-
pos- Aln:llr Gabriel--AluiziO Bezerra- Amazoiiino Mendes tes, em períodos não inferiores a um ano, a partir do 
--Amir Lando- Beni V eras- Carlos De'Carli- Carlos Patro- primeiro saque com fundamerltb neste dispositivo.,., 
cfnio -César Dias - Chagas Rodrigues - _ad Sabóia de Çar- Ait. 2~ Esta, lei ~~tra em yigor ~à,qatci de _S!J~ pubii-
valhq -Ccu(inho Jorge.- Diroeu Carneiro~ Eduardo Suplícy caçao. 
- Elcio Álvares- Esperidião Amin- Epitácio. Cafeteira - -Art., 3~ Revog_a~~se as dispo~_íç6_e~"ein Contrário: y 

Fernando Henrique Cardoso -Francisco Rollemberg- Gari- Justificação , 
baldi Alves- Guilherme Palmeira -Henrique Almeida- Hu- Apesar dos recursos depositados em contas vinculadas 
go Napoleao - Humberto Lucena -- Hydekel Freitas - Ira- no FGTS constitu(r"effi pa-triffiónio exclusivo do- trabalhador, 
puan Costa Júnior --João Calmon- Joao França- João Ro- _ é sabido que muitos deles falecem sem que tenham tido opor
cha -:J_onas Pinheiro- Josaphat Marinho- -José EduarQa- tunidade de utilizá-los. 
José Fogaça - José Richa- José Sarney -Julio Campos - Isso se dá, em multoscasos, devido àofatode q' ue titulares 
Júnia Marise- Lavoisier Maia- Levy Dias- Lourival Baptis-
ta --Lucfdio Portella-- Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor de contaS no FGTS Ultrapassam a idade de 65_ anos, onde 
---Maurício Correa _ Mauro Benevides _ Moisés Abrao _ se situa a expectativa média de vida do brasileiro, e contiriõam 
Nelson Carneiro_ Nelson Wedekin _ Odacir Soares_ Ono- trabalhando, efetuando, portanto. os.'respectivos depóSitos 
fre Quinan-- Oziel Carneiro_ Pedro Simon_ Rachid Salda- ~1!1 contas_bancárÜlS Yínculadas, com_poucas_expectativas de 
nha Derzi _ Ronaldo Aragao _ Ronaii Tito. um dia poderem dispor desses recursos. 

Por outro lado, com o avanço da idade o idoso passa 
O SR. PRESIDENTE _(Epitácio Cafeteira) --A-lista de a necessitar de maiores cuidados médicos, aumentando-se as 

presença acusa o comparecimento _ _de 58 Srs. Senadores. Ha- despesas dessa natureza, sendo por demais oportuna a libera-
vendo número regimental, decla,ro aberta as_essão,. ção de s,_eu .FGTS qu~ poderá ser utilizado para esse fim .. -.- -

Sob a proteção de Deus, iniciamos riosSos_ trabalhos. _ Sendo assim, consideramos maiS do que justo que o traba-
lhador, ao atingir os 65 anos de idade-, possa dispor dos recur

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -:_~Sobre a sos__a ele creditados em conta vinculada no FGTS, bem como 
mesa, projetes de lei que serão-lidos pelo Sr. 1~ SecretáriO. movimentá-la em intervalos não inferioreS· a um an6, a Parlír 

São lidos os seguinies: -- -- - do primeiro saque, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 12, DE 1992 Sala das Sessão, em 12 de março de 1992. -Senador 
Mauricio Corrêa. 

Altera o art. 20 da Lei n~ 8.036, de 11 de maio 
de 19.90, permitindo ao titular de conta vinculada no 
Fundo de Garantia do Teinpo de Serviço moviineritá-la 
ao. completar 65 anos de idade. 

O Congiesso- Nacional-decreta: 
Art. 1• O art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 

1990, passa a ser acrescido do seguinte dispositivo: 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990. 

Dispõe sobre o Fundo de Gar3ntia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências.· · 
•!• ••••••••••••••••••• _ •• _ •••••••••• ··-···. ·~····. ······-···~········-· .. 

A_rt. 20 A conta vjnculada do trabalhador no FGTS 
poderá ser movimentada nas seguintes Situações; 
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I- despedida sem justa causa. inclusive a indireLd, de 
culpa recíprocã e de força maior, comprovada com pagamento 
dos ·valores d_e_que trata o art. 18; 

,n --extiil.Ção total da empresa, fechamento de qualquer 
de seus estabele_cime_n_tos. filiados ou agências, supressão de 
parte de suas·atividades, ou ainda falecimento" ~o_ empregàdor 
individual sempre que qualquer dessas ocorrê_ncias implique 
rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração 
escrita da empres.a, suprida, quando for o caso, por decisão 
judicial transitada em julgado; 

III -aposentadoria concedida pela Previdência Social; 
IV- falecimento Qo_ trabalhador, sendo o saldo pago 

a seus_dependentes; para ysse fim habilitados perante a Previ
dência Social, segundo o~critéiiO adófado para a concessão 
de pensões por morte. Na falta de d_ependentes_, farão jus 
ao recebimento do saldo da conta vinculada ou seus suce&sores 
previstos-na lei ciVil, indicados em alvará judicia~_. _e:_~e:_peEfido 
a requerimento_ do interessaü_o, independente de inventário 
ou arrolamento; 

V- pagamento d_e parte das prestaçõ_es decorrentes d~ 
financiamento, habit.ackmal. çoncedido nQ âmbtto dq Sis~~m~ 
Financeiro da Habitação .,......,. SFH, desde que: 

a) o mutuário conte com o mínim(fd_e tt~s anos de traba
lho sob o regime do FGTS, na: mesma empiesa ou erri empresas 
diferentes. __ - · 

b) o valor bloqueado seja utilizado, n9 míriiino, durante 
o prazo de doze meses; 

c) o valor do abatimento atinjã, nO-fuá/{Ímo, oitenta- pbi' 
cento do mont_an_te_d<l prestação; - -

VI -.liquidação ou -amortizaÇão-exfr<Jordíriáriã dó saldo 
devedor de financíamento' ifuobiliário; observadas em cOndi:. 
ções estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas i de . 
qUe O financia:riiérito-seja-conceâido no âmbito do SFH e_ 
haj:i íritêr'stíciO ffifuTrii6âe ~ois anos para cada movimentação; 

VII- pagamento iotàl ou parcial do preço de aquiSição 
de moradia própria, observadas as seguintes condições; _ 

a) o mutu_ário _deverá contar com o mípimo de três_ anos 
de trabalho sob o regiffie do FGTS-, na mesma emPresa -ou 
empresas diferentes; ' ' ' · · · 

I;J) s~ja o Operaç_ãp,fin,anciável nas cOOdiçõe.s vigeryt"es pa- · 
ra o SFH; · 

VIII -quando permanecer três anos ininterrupt6s, a 
partir da vigência- desta Lei, sem crédito de dcpósitos;-

IX - extínção normal do contrato a termo, inclusive 
o _do.s_ trabalhadore;s Je_mporários regído~ p-ela Lei n"' 6.019, 
de 3 de janeiro de 1979; . 

X-Suspensão total do trabalho avulsO: por período igual 
ou superior a noventa dias, comprovada por declaração do 
sindicato representativo da categoria profiSsional. 

§ 1~ A regulamentação das situ<!_ções_-previstas nos inci
so- I eU assegrirãiá que a· re_t_irada a que faz juS_ o trabalhador 
corresponda aos depósitos efetuados na Conta -vinculada du
rante o período de vigência do último COntrato de_ trabalho, 
acrescia de juros e atualização monetária, dedu~~do~ os saques. 

§ 29 O Cort_s_el_ho Curador disciplinará o dispo-sto no inci
so V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda 
e a preservar o equilíbrio financeiro do FGTS. 

§ 3~ O direito de ~dquirir ·moi'adia com reCursõs--do 
FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único 
imóvel. _ _ 

§ 4• O imóvel objeto de utilização do FGTS so-mente. 
poderá ser objeto de oUtra transação com recursos do Fundo. 
na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador. 

§ s~ o pagamento da retirada após o período previsto 
em regulamento, implicará atualização monetária'dos valores 
devidos. 

····-·~-··-·-·--u·c~~i~sa~·d~A·;~~ta;·s~~z~i/::::·a~~i;a~~ii~;;;;: 
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE i99i 
r . '' 

Autori~ o Poder Executivo a criar a Superinten
dência das Areas de Livre Comércio de Pacaíma e 
de Bonfim, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autOrizado a criar a_ Su

perintendência das Áreas de Livre Comércio de Paçaraíma 
(ALCP) e de Bonfim (ALCB), entidade autárquica, com, per, 
sonalidade jurídica e património pr6prio~, ~utonomia adminis
trativa e financeira, co!TI sede-e foro eirt Boa Vista, no Estado 
de Roraima, para administrar- a·instãlação, ·a Operação e os 

-sel'vlçós das respectivas áreas de livre comércio, -criad;ts pela 
Lei n' 8.256, de 25 de novembro de.1991: 

. Art. f.~ A Superintendência criada por esta lei vincu
la~se à Se_cretaria do Desenvolvimento RegiOn:il.da' P!eSidên-
cia da República e tem como atribuições. __ ·_ . · ' _ , · 

. a) Promover e coordenar a implan-tação. das reSpectivas 
~M; . . .. 

--_ b) promovei- a elaboração é à i::xecuçã'o ·dos prÓgràmas 
e projetes de interesse para o desenvOlVimento das referidas 
áreas, assim como prestar assistência técnica a entidactes;Públi
cas ou privadas na. elaboração _ou __ exe,cução daquela~ ativí-
dade.s; - - ... 

c) promove~ e diVulgar pesquisas,-estudos e análisés, vi
SaJ.ldo ao .~:econ9~lll;ento._ sisterriàtipõ ·d~S pótencialidãdes 'das 
áreasde livre comércio; _ ' - · - - · 

d) praticar !odos_os_demaiS ;tos-~eCe~árioS àS. SW.:; -fUn
çõeS- de órgão de planejamento, promoção, coordenação e 
administração das áre-as, podendo, para tanto, celebrar convê
nios. com órgãOs ou entidades públicas, inclusive sociedade 
de ecqnomia mista, Oe-m como ·_:qmiaj _ c~op.trato.s ~ co)n pêSsO_aS 
ou entidades privadas. . .. --- -

Att. 3~ A Superintendência, dirigida por Unt -supprin
tendente,-é conStituída por um Conselho Técnico e. por Unida-
des Administrativas. · · · ' · · · · 

§ 1 ~ O Superintendente será nomeado pelo Presidente 
da República. por indicação do secretário do Desê_iiVolvi-
mento Regional, e demissível_ ad nutum. _ - ' _ 

§ 2~ O Superintendente ~será auxiliado por um S"ecre
táiio Executivo nomeado pelo Presidente da RepúbliCa,' por 
indicação do pritneirO, e demissíVel ad nutum. ,- ' 

Art. 4~ Compete ao Superinteridente: 
a) ·praticar todos os atos necessários ao bom deSenipenho 

das atrib.uições.cometidas à $1,1perintendência; 
_\)_)__elaborar q·regulament.o da e~tidade, a ser aprovado 

pelo Presidente da RepúblÍCa, bein- como o_-seU regimento 
interno; 

c) submeter_ à apreciação do Conselho TécniCo os planos 
e projetes elaborados para a implantação e o desenvolviinfmto 
das áreas de livre comércio; 

d). representar a autarquia ativa e passivamente' ein. juízo 
oU fora dele. _ ~- _ _ 

~arágrafo único. O S""ecretáriO ExeCUtivo e o substituto 
eyentúal do S1:1periritendente e deSempenhará as furiçõeS que 
por este lhe forem cometidas. - ~ -

Art. s~ Compete ao-Conselho Técnico: 
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a) sugerir e apreciar as normaS bás~cas para elabor~ção 
dos planos de implantação e desenvolvtmento das refendas 
áreas; 

b) aprovar o regulamento a ser submetido ao Presidente 
da República; . -

c) aprovar o regimento interno das respect~va~ áreas~ . 
d) aprovar as necessid;t_~es de pessoal e mvets salanru.s 

dos funcionários da Supetiiite·n-dênciã; 
e) aprovar os critérios da contrataç_ão de serviços técnicos 

ou de natureza especializada, com terceiros; 
f) aprovar os planos e relatórios periódicos apresentados 

pelo Superintendente, bem como o balanço anual da autar-
quia;. _ 

g) aprovar as propost~~ do Superinten?ente de. compra 
e alienação de bens imóveis-e-âe bens móvets de capttal; 

b) aprovar o orçamento anual da Superintendência e os 
programas de aplicação das dutações_ globais e de quaisquer 
outros recu~~os que lhe forem atribuídos; 

i) aprOvar convênios, contratos e acordos firmados pela 
Superintendência. _ _c _ - • __ _ 

Art. 69 O Conselho Técnko é composfõ do Supennten
dente, que o presidirá, -do Secretário Execu_~ívo, do represen
tante do Góv-elnO do Estado de Roraima, do representante 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus -SUPRA
MA, do representante da Federação das Associações Com:r
ciais do Estado de Roraima, do representante da Federaçao 
das Indústrias do Estado de Roraima, do representante da 
Federãção do Comércio dó Estado de Roraima, do represen
tante da Prefeitura Municipal de Bonfim e da_Prefeitu_ra Muni
cipal de Boa Vista, e _de 2 (dois) representantes do Governo_ 
Federal, nomeados pelo Presidente da República. . _ 

Pa:r:ágrafo único. Os membros do_ Co~selho Té:m_co devc::
rão ter repUtação ilibada, larga expenênCia e notóno conheci
mento no campo de suas especialidades. 

Art. 79 As unidades administrativas- terãO Suas- atribui
ções definidas no regimento interno da entidade_. · _ - .: -~ 

Art. 89 O Superintendente e o Secretáno Executivo 
perceberão, respectivamente, ZO% _(vin-te por é~ritO) e. 10% 
(dez ·por cento) a mais dó maior salário pag<? pela entidade 
aos seus servidores. · · 

An.: 99: Constituem recursos da Superintendência: 
I - as dotações orçanientárias oU Créditos adiCionais que 

lhe sejam atribuídos; 
II -o produto de juios de depósitos bancários, de mul

tas, emolUmentos e taxas devidas à Superintendência; 
liJ- os auxílios, subvenções, contribuições e doações 

de entidades públicas ou privadas, nacionais ou -estrangeiras; 
IV- as rendas proveni~ntes de serviços pre~tados~ 
V - a sua renda patri:rrionial. 
A!;t, 10. A Supérintendência poderá cobrar por utiliza

ção de suas instalações e pelos serviços prestados, devendo 
tafs pre_ços Serem fiXados p~lo_ Superin~er~:~en~~- c!~-P~~s 4e apro-
vados pelo Conselho Técnico. - - . - · · 

Ari. 11. A receita da Superintendência, deduzida de 
todas .as despesas de pess-oal, obras ~ serviços, materiais e 
.investimentos, será aplicada em educação, saúde e saneamen
to básico em proveito das comunidades mais carentes da área 
fronteiriÇa do Estado de Roraima, consoarite pn;:>jetos espe_cí-. 
ficas aprovados pelo Conselho Técnico. _. _- ~ - ___ -: 

Art. 12. A Superintendência terá" co:mpleto se~iço de. 
contabilidade patrimonial, financeira e orçamentária. 

Art. 13. No controle dos atos de gestão da Superinten
dência será adotado, além da auditoria Interna, o regini.e de 

auditoria externa independente a ser contratada com firmas 
brasileiras de reconhecida idoneidade moral e técnica. 

Art. 14. Até o dia 30 de junho de cada ano, a Superin
tendência remeterá os balanços_do_e_xercício anterior ao Secre
tário do Desenvolvimento RegionaL 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em cOntrário, espe
-Cialmente os artigõs H e 12 da Lei n~' 8.256, de 25 de novembro 
de 1991. 

Justificação_ 

. A Lei n' 8.256, de 25 de no•embro de 1~91,. criou em 
boahora as áreas de livre comércio de Pacaraima ·e de Bonfim, 
com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões 
fronteiriças do _e~~re~o_ norte_ daquele Es~~do, objetivando, 
também, incrementar as relações bilaterais com os paí~es vizi
nhos segundo a política de integração latino~americaila~ 

No seu art. 11, entretanto, atribuiu a referida lei a admi
nistração das áreas de livre comérciO ,_c:Qª'das _à S,uperinten
dência da Zon-a Franca de Manaus- SUFRAMA, que deve
rá, ademais, promover e coordenar suas implant3:ções e apli
car, subsidiariamente, a legislação relativa ao reg!me a~ua-
neiro de_ Manaus. 

A despeito da no_tória experiência técriíca da Suframa, 
entendemos que, para administrar as ·referidas área~._ será 
mais proveitosa a criação de uma entidade ~u~~rquica! -~om 
personalidade jurídica e p~triffiônio P!?_prio: ~lém ~~ au~ono
mia administrativa e fiiianceíra. Corri efeito, tais atributos 
por certo garantirão um gerenciamento mais eficaZ e-efic1ente; 
na medida em que a entidade_ necessaria.mente estará mais 
atanta às peculiaridades locais _daquelas Areas de Liv_re ~o."" 
mércio. . . 

-A entidade será vinCulada à Secretaria de Des~t;tvolvi~ . 
mento Regional e terá mutatis mutand~s as mesmas atribuições . 
e estrutura da S_uframa, guardadas as devidas proporções. 

Assini sehdo, __ tendo em vista a relevância da matéria 
para O desenvoiViinel:tto não -só- dai-Áreas de Livre Comércio 
em pauta como também de toda aquela região no no~te _b_rasi
leiro contamos com o inestimáVel apoio _de nossos pares para 
a ap;ovaÇãO do projeto. _ ; , : .' 

Sala das Sessões, 12 qe março de 1992. -Senador João_ 
França. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 8.256, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991 

Cria área de livre comércio nos municípios de Paca
raíma e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras 
providências. ..................................................................................... 

Art. 11. Estão as Áreas de Livre Comércio de Pa:ca
rafma (ALCP) e Bonfim (ALCB) sob a administração da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - -Suframa; 
que deverá promover e coordenar suas implantações sendo, 
inclusive, aplicada, no que couber, às Áreas de Livre Comér
cio de Pacaraíma (ALCP) e Bonfim (ALCB), a legislação 
pertinente à Zona ·Franca de ManatJ.S, com- Suas alterações 
e respectivas disposições regulamentares. 

__ Parágrafo único. A Sufrarna haverá preço público-pela 
utilização. de suas instal?ções e pelos serviços de autorização, 
controle de importações e internamentos de mercadorias nas 
Áreas de Livre Comércio de Pacaraíma (ALCP) e Bonfim 
(ALCB) ou destas para outras regiões do País. 

Art. 12. As receitas decorrente-s das cobranças dos pre
ços públicos dos servi9os de Que trata o parágra~o único_ do~ 



830 Sexta-feira 13- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1992 

art. 11 desta Lei, nas Áreas de Livre CÓlnérdõ--de Pacaraima Parágrafo -2,. --A designação de que trata este artígo--só 
(ALCP) -e Bonfim -(ALCB), serão parcialmente aplicadas em poderá ser reconhecida pos mortem mediante pelo menos 3 
educação, saúde e saneamento, em proveito das comunidades (três) provas de vida em _comum, especialmente a da mesma 
mais-carentes da zona froD.teiriça do EStado de Roraima, cón- residência. -
soante projetes espeCíficos aprovados pelo Conselho de Admi- Art. 4\'1 N3o fará jus ao. benefícios que constituem a 
nistração da Suframa. - -- finalidade de cada IAP o conJUge divorsiado o_u separado 

, •••••••• ~ ••••• ~-,,,,, •• ,-, ••••• -•• , ........... ,~.,.....~ .. n ·-~~--~ ...... ,, __ ~~~~ _ judicialmente,_ S~ID direi_tç> 3 aJiii~:eDtC?S, n~_:ffi ~ Q~~e tenha aban-
donado o lar há mais de 2 (dois) anos, ou que, mesmo po·r 
tempo inferiOr, o -tenha deiXado e se recuse a vóltar. 

(A ComisSão de ConstitUição~ Justiç{l e Çidadania 
- decisão terminatiVa.) - -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 14, DE 1992 

Autoriza a criação de institutos de aposentadoria 
e pensões, de base profissional, e dá outras providências. 

O. Congresso-Nacional decreta: _ 
Art. 1" Ficam autorizados os siri dica tos e asspçiaçõe~. 

de trabalhadores a criar, na qualidade de pessoas jurídicas 
de direito privado, Institutos de Aposentadoria e' Pensões, 
doravantes re_fe.rido_s pela sigla IAP, com a finalidade de cum
prir todas as funções atribuídas a organismos de previdência 
social, principalmente a garantia de manutenção de seus asso
ciados e familiares, nas _condições e árqJ.:tlsHincias referidas 
no parágrafo único dCste a.rt.igo. . . 

P.arágrafo-úhi;C_o. A ,rn"nutenção qq ~ss_ociado çle __ IAP, 
de base profissional, e de seus famíliares será garantida por 
idade avançada, invalidez, tempo de serviço e outras caus-as, 
e se estende a seus dependentes por irripedimento do segurado 
em caso de morte, cabendo também a cada _instituto a presta
ção de serviços que Ofereçam proteçãb à- saúde e concorram 
para o bem-estar do segurado e membros de suas familias. 

. Art. 2". O IAP.de_criação autorizada por esta lei limitafá 
o apoio material e os_ serviços da sua área de coitlpetência 
aos associados e membros das respectivas famOias. 

Parágafo 19 Define':se como assocíitdO o segurado que 
dê contribuição mens;;tl, dedutível de seus salários ou rendi
mentos, para a formaÇão dos recursos financeiros que se desti
nem ao c_umprimento das firi3.lldades previdenciárias de cada 
!AP. . . 

Parágrafo 29 ConsideramMse dependentes do segurado: 
I -a espOsa, o marido inválido, a companheira mantida 

há mais de 2_ (dois)_ ~nos, os filhos menores de 18_(dezoito) 
anos ou )nválidos e as. filh_as solteiras menores de 21 (vinte_ 
e um).anos _ou inválid_as; _ __ 

II- A pessoa designada, se do sexo masculino, só poderá 
sei nic"noi' de 18 (dezoho) anos ou maior de 60 (sessenta) 
anos~ ou inválida; 

III-O pai inválido e mãe; 
IV- Os iiti13os- menores de 18 (dezoito) ano.s ou inváli

dos e as irmãs solteiras menores de 21 (vinte e um) anos 
ou inválidas. 

Parágrafo 19 EqUiparam-se aos filhos, nas condições do 
item I, mediante declaração escrita do segurado: 

a) o enteado; 
b) o menor que, por determinação jUdicial, se acha sob 

sua guarda; ----~ -~----

c) o menor que se acha sob sua tutela. 
Art. 39 É lícita a designação, pelo segurado, de compa

nheira que viva na sua dependência económiCa, mesmo não 
exclusiva, quando a vida em comum ultrapasse 2 (dois) anos. 

Parágrafo 1 \" São provas de vida em comum a Illesma_ 
residência, procüraçãb' Ou fiança reciprócairiente outorgadas, 
encargo doméstico comprovado, registro de associação em 
que conste a condição de companheira e dependente, ou qual
quer outra prova capaz de constituir elem_ento de conv~cção. 

Art. 5" A adesão do trabalhador a um IAP de base 
profissional será espontânea, dependendo de sua autorização 
expressa a dedução de parcela de seu salário ou rendimento 
como contribuição para o mesmo instituto. _ 

Parágrafo p-- -Embora a criação de um IAP de base pro
fissionitl tenha Sídõ iniciativa de' um siridiêatô. o·ti âSsOCia:ção 
de tiahalhã.dores, o trabalhador Poderá inSCreve~i-Se- OOriio as
sociado ou segurado no Instituto de Aposent3.do_r_iae Pensoe·s 
de sua preferên~i~. - - ----- · 

Art. 69 As empresas privadas, do ramo de atividade 
dç_ sindicato o_u associação de .tr~balh~do_res, que tenham tido 
a iniciativa de criar o respectivo instituto de base profissional, 
darãó contribuição finanCeira meriSal pã.ra o m_eSmo Iils-tituto 
de Aposentado~ia _e _!'ensões. 

Art. 79 Será fixada em 5% (CiDCó por-cento) da ieinune
ração do trabalhador paga pela empresa, a que preste serviço, 
a contribuição do_segurado e em 8% (oito por cento) a cóiltri
buição do empregador para o TAP de base profissional, calcu
lada a última sobr_e· o valor da mesma.remUneração. - -

Parágrafo 1' Logo após sua filiação ao IAP de base 
profissional, de sua pi'efe-rência, o segurado" pedirá à empresa 
em que trabalhe a suspensão, ·a partir do fim do quarto mês 
dessa filiação, de qualquer outro desconto em folha par~finS 
previdenciários. 

Parágrafo 19 Na mesma data da inscrição de 1:1~ t~aba
lhador em Instituto de Aposentadoria e Pensões de base pro
fissional, na qualidade de segurad(), a dire~oria desse Instituto 
comunicáráo fato a qualquer outro' órgão ptevidenciário, para 
o _qual o segurado venha dando idêntica contribuição', de m.odo 
a isentá-lo_ desse pagamento, 120. ( cel)to e vinte) d~as após 
essa inscrição. . . . .. 

Art. 89 Podem associar-se _ _a cada Instituto _de..que. trata 
esta Lei os brasileiros ou estra~geiroS que trabalham com() 
empregados, assim como os presidentes e _diretm:es de s.ocie
dades anônimas, os gerentes e cotistas de soçieda_des limitadas, 
os titulares de firma individua_! e_~ócios de indústria,de e~ pre
sas do ramo de ~tividade gue tenha_ dad() origem ao respectivo 
IAP de base profissional. . . 

Parágrafo 19 Os empregados de representação- estran
geira e- de organismos ~fie~ ais_ estrangeirb~s: o~_ inte~nac:iõnais 
que funcionem no Brasil são equiparados aos tra6alhadores 
autónomos, e se fili3.rão voluntariamente.ao Instituto de .b.~. 
profíifslOiú:tl de sua preferência. _ _ ___ _ _ _ _ 

Parágrafo 29 E facultado ao segurado de um IAP_ filiar
sei a um segundo ou terceiro institut_os;-desde que_ mantenha 
a sUa contribuição para o primeirO e assUma a co'ndição de 
autónomo nos demais casos. · 

Parágnito· 3? o· trâbalhadOi aUiônOnio-pagãd ~ffi'd,obi:o 
a contribuição mensal ao Instituto de sua categoria profis
sional, ou assemelhado, podendo qualquer Instituto aceitar 
na categoria de contribuintes autónOmoS ás ministros de_ con
fissão religioSá-oU.inéinbroS âe ·congregação religiosa. _ 

Art. 9~ A insCriÇão dQ segtii-àdo em· qualquer IAPínde
pende de Carteira do Trabalho assinada, e sua contribuição 
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financeira ao_ respectivo Instituto será aceita cOmo a-de traba
lhador autónomo enquanto o associado não tiver trabalho 
fixo e regular. 

Art. 10. Perderá a qualidade de segurado aquele que, 
não se achando no gozo de beneficio, deixar de contribuir 
para os cofres do Instituto por mais de 12 (doze) meses conse
cutivos. 

Parágrafo l!> O prazo deste artigo será dilatado: 
a) para o segurado acometido de doença que importe 

em segregação compulsória, até 12 (doze) meses após ter 
cessado a segregação; 

b) para o segurado sujeito a detenção ou reclusão até 
12 (doze) meses após o livramento; 

c) para o segurado incorporado às Forças Armadas a 
fim de prestar serViço militar obrigatório, até 3 (três) meses 
após o término" desse serviço; 

d) para o segurado que tiver pago mais de 120 (cento 
e vinte) contribuições mensais; até 24 (Vinte e quatro) meSes; 

e) para o segurado desempregado, desde que compro
vada essa condição, pelo IAP em que esteja inscritO, até 12 
(doze) meses. 

Parágrafo 2\> Durante os prazos supra-referidos o segu
rado conservará todos os direitos-perante o respeCtiVO-Insti
tuto. 

Art. 11. Além de outros que venham a ser criados por 
cada IAP, tais como o auxílio-educação em favor dos filhos 
do segurado, ou a ajuda anual para férias, sao·-os _seguintes 
os principais benefícios· e serviços a que fazem jus os-segurados 
e seus dependentes: 

I-quanto aos segurados: 
a) auxilio-doença; 
b) aposentadoria por invalidez; 
c) aposentadoria por velhice; 
d) aposentadoria especial para os casos de trabalho insa

lubre ou realizado com risco de vida; 
e) aposentadoria por tempo de serviço, fixando cada IAP 

a idade mínima para a conceSsão deSse bem!ftCío, a qual nunca 
será inferior a 52 (cinq-uentã e dois) anos. -

I) salário-famfiia; 
g) salário-maternidade, com limite até o terceirO- filho; 
h) auxilio natalidade, somente até o segundo filho; 
i) pecúlio; - ----
j) auxmo.:.acidente; 
k) abono de permanência em serviço; 
II- quanto ao -segurado e dependentes: 
a) assistência ffiédica, farmacêutica e odontológica; 
b) assistência cõniplementar; 
c) assistência em caso de reeducação ou readapt<1ção pro-

fissional; -
d) auxilios-funeral, desemprego e outros que a diretoria 

de cada Instituto julgar indispensáveis. 
Art. 12. Cada IAP definírá as condições para i conce's~ 

são do salário-família:, cãfiendO ao empregador exigir do em
pregado, para exame, a certidão de nascimento de cada filho, 
assim como a apresentação anual de atestado do recebimento, 
pelo filho, das vacinas obrigatórias. 

Parágrafo 1' _O auxilio natalidade só será pago até o 
segundo filho. · 

Art. 13. Cada IAP fixará o prazo de carência para o 
gozo pelos segurados dos-benefícios e -uso-de-seus --serviços-
previdenciários. ---- -,----_ -- -

Art. 14. A administração de cada IAP se comporá de 
um. Conselho de Administração, formado por nove membros 
e uma Diretoria Executiva, composta de três membros. 

Parágrafo único. O Conselho de que trata este artigo 
será integrado por quatro membros indicados pelo Sindicato 
çlos. Trabalhadores e por número igual de representantes do 
Sindicato dos Empregadores, do ramo que servir de base ao 
respectivo IAP, cabendo sua presidência ao membro eleito 
por maioria de _seus integrantes. 

Art. 15. Os membros da Diretoria Executiva, eieitos 
pelo Conselho, por maioria de votos, terão mandato de dois 
anos e poderão s_er reeleitos para o exercício de mais 1 (um) 
mandato de igual duração. 

Art. 16. Da re_ceita formada pelas contribuições de 5% 
(cinco por cento) dos empregados e de 8% (oito por cento) 
dos empregadores, serão reservados, a cada ano, vinte por 
cento do total para a constituição de fundos de reserva. 

Art. 17. Os valores dos fundos referidos no artigo ante
rior estarão permanentemente representados por proprieda
des imobiliárias, títulos públicos federais_, títUlos privados de 
renda fixa e ações de empresas de capital aberto. 

Art. 18. A partir do quinto ano da criação dos fundos 
de reserva, mencionados nos artigos anteriores, até_ quarenta 
por cento dos rendimentos reais destes poderão dçstinar-se 
a dispêndios com itens da sua pauta de auxilies e benefíCioS, 
a critério da diretoria de cada IAP. 

Art. 19. Será obrigatória a divulgação pela imprensa 
da súmula de relatórios semestrais, preparados por empresas 
de auditoria independente, sobre a real situação financeira 
e patrimonial de cada Instituto de Aposentadoria e Pensões 
de _b_as_e profission-al. 

Art. 20. Ao término de cada semestre, desde que co
nhecidos os relatórios àas auditorias· independentes sobre a 
situação financeira de cada IAP. o COTISelho de AdministraÇão 
desses organismos ·convocará reunião de representantes dos 
sindicatos de empregados e empregadores para discussão dos 
itens principais dos referidos documentos. 

Art. 21. Na hipótese de 'Comprovação de fatos que reve
lem incompetência administrativa da diretoria executiVa de 
um IAP, o respectivo Conselho de Administração convocará 
conferê:Oda, de que participem pelo menos 50 (ciriqUeritâ) 
associados, para decidir sobre a eleição de nova diretori~· PYPM 

cutiva. 
Art. 22. Faculta esta lei a çrj.aç.ãá de novo Institutó 

de Aposentadoria e Pensões de base profissional. por decisão 
que conte com o apoio declarado, por·escrito, de pelo menos 
30% (trinta pOr ceitto) dos membros do sindicato ou associa
ção de trabalhadores da mesma categoria profissional. 

Art. 23. A saída dos segurados __ de um Instituto, em 
favor de seu ingresso em outro IAP, será e~etivada após decor
rido prazo de aviso prévio de 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 24. O recolhimento do valor das contribuições de 
empregados e empregadores às agências autorizada_s_da rede 
bancária dar-se-á até 10 (dez) diasapóso término de cada 
mês. 

Art. 25. Aos tribunais de Justiça os IAP pedirão priOri
dade para as ações que movam contra empresas que não depo
sitem em eStabelecimento da rede bancária, nos primeiros 
dez dias de cada mês, o valor de suas contribuições e/ou a 
de seus empregados, descontada em folha. 

Art. 26. Cada Instituto de Aposentadoria e Pensões 
de base -profissioiia~ t6rá-sua-jurisdiçãe-cir-cunSGrita-a0s-!im-ites 

_de . cada uma das grandes regiões do País, em particular as 
regiões Sudeste e Sul. 

Art. 27. Na região Centro-Oeste, os sindicatos de em
preg-ados e empregadores poderão solicitar aos respectivos-
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IAP da região Sudeste a sua adesão a estes, enquanto não 
criarem Institutos próprios em sua Regíão. 

Art. 28. Os sindicatos e associações de trabalhadores 
do Nordeste e Norte poderão criar IAP comuns a ambas as 
regiões, enquanto acharem que essa é a forma aco_ris.dhável 
para a administração eficiente de seu sistema previdenciário. 

Art. 29. No regulamento adotado para orientar suas 
atividades, os IAP terão por norma a desburocratização, o 
estudo permanente de métodos para reduzir os gastos adminis
trativos e o atendimento pronto dos segurados e membros 
de s~as famllias, a-ssim Como a fiscalização eficaz dos recolhi
mentos de contribuições de empregados e empregadores. 

Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data de SUã -publi
cação. 

Justificação 

O projetO que tenho a honra de submeter à apreciação 
da Câmara: Alta tem sua origem na minha preocupação com 
a descoberta de fórmula inspirada na tradição brasileira. Pos
suímos rica tradição no campo da Previdência. OS trabalha
dores brasileiros_ guardam na memória a, e_fi_cíência COJ!l que 
operavam os Institutos de Aposentadoria e Pensões dos Co
merciários, Industriá-rios, Bancários, Trabalhadores em Trans
portes e Cargas, Marítimos e outras categorias·. Ainda é viva 
a lembrança da qualidade da assistência médica prestada aos 
associados e da presteza com que os institutos efetuavam os 
pagamentos devidos a aposentados e pensionistas. 

A restauração dos InstitUtos de Aposentadoria e Pen_sões, 
que tão bons serviços prestaram a seus milhões de membros 
ati vos e iriativos, e às respectivas famílias, representa, outros
sim, uma justa homenagem do Congresso Nacional a Getúlio 
Vargas, o estadista que ocupa lugar especial na História do 
País, cOriio promotor-da integração social de categorias profis:.. 
sionais ailtes marginalizadas. Criador d_e ampla legisfação so.:. 
cial, na época considerada com-o. obra de vanguªrda, Vargas 
levou o Estado a reconhecer a existêncía da classe trabalha
dora por meio de a tos concretos, que o imortalizam. A Conso
lidação das Leis do Trabalho d~o o tçstemunho ~da _ação re_for
rnista desse grande vulto de nossa História. 

Minha iniciativa está em linha com o esforço que ora 
a Nação dedica à busca de solução_ efícieO.te para a releVante 
parte da questão social, que reside na seguridade a ser propor
cionada aos cidadãos trabalhadores nas .circunstâncias que re
clamem apoio material da instituição seguradora. Meu projeto 
não restaura apenas os institutos criadO:;; .em boa hora pelo 
Presidente Vargas. Ultrapassa os limites da simples restau
ração, o que já representaria um importante passo à frente, 
na conturbada quadra por que passa a Previdência Soci3.1 no 
Brasil. Além desse importarite passo, minha proposição intro
duz no sistema tradicional, em má hora extinto, algumas inova
ções merecedoras de exame pormenorizado. 

Destaco alguns pontos, por sua significativa coritribuição 
à política que pretende colocar o Brasil mi órbita da mpderni
dade~ Por exemplo, proponho que os institUtos operem sob 
a administraÇão conjun~a de trabalhadores _e empregadores, 
o que determinará- O afastamento _do -Estado de sua esfera_. 
Disponho de documentação suficiente para demoristrar que, 
enquanto existiram, -os-árifigoS'ii:tstitufoS dispUnham de recur
sos.financeiros para sobreviver com as-contn'bUiçÕe(ide traba
lhadores e empregadores. Até 1966, último ano em que opera
ram, antes da fusão impensada, esses eficazes instrumentos 
de proteção do trabalhador exibiam çonfortâvel sltuação finan
ceira. Devemos reconheCer que a- contribuição do Governo 
'Federal incrementava os saldos positivos registrados nas con-

tas das instituições prevideociárias. Mas torna-se indispensável 
uma referência ao fato de que a presença do Estado inflacio--
~ava os custos administrativos, já que os institutos não podiam 
fiCar a salvo dos maléficos efeitos da política de clientela. 
A praga ~o ernpreguismo faila esmaecer a coritríbuição finan
Ceira oficial, tornando menos expressivos oS-superavits apura
dos em cada ano fiscal. Em anexo próprio os nobres colegas 
encontrarão o suporte estatístico que fundamenta a dispensa 
das contribuições financeiras da União, de modo a tornar 
autónoma a administração conjunta de trabalhadores e empre
gad~re.s de cada instituto. Assim, o destino de cada categoria 
profissiOnal, no tocante à seguridade social, estará entregue 
aos que contribuem diretamente para a manutenção dos servi
ços de cada entidade previdenciária. 

O exame de meu projeto revelará outro ponto impor
tante. Trata-se da criação de institutos segundo as diferentes 
regiões do País. O âmbito regional de cada entidade segura
dára- oferece vantagens indiscutíVeis;· do ponto de vista da 
eficiência administrativa, tanto no qúe diZ respeito à prestação 
de serviços aos segurados quanto no que Se relaciona com 
a fiscaUzação do recolhimento das contribt,aições. Não se consi
dera justa a transferência para oUtras regiões_ de sobras de. 
receita realizada, por exemplo, no Piauí. Do mesm·o modo, 
os segurados de regiões mais desenvolvidas sentem-se no direi
to de exigir que os serviços prestados por seu instituto regional 
correspondam à massa das contribuições_de seus trabalhadores 
e patrões. 

A fusão doS antigos institutos decorreu de uma apreciação 
falsa do papel dessas entidades. Tentou-se praticar uma sociali
zação dos recursos, que estavam em ponto ótimo para os 
que contribuíam efetivamente para formá·lOs; inas que eram 
de todo insuficientes para um atendimento satisfatório em 
escala universal. Contribuinte-s do ABCD paulista foram igua
l~dos a não contribuintes de regiões subdesenvolvidas. A uni
versalização trouxe o desastre. Afinal, a Previdência Social 
acabOu onde fatalmente teria de acabar. Os bons serviço~ 
de antes foram suprimidos na voragem da repartição dos recur
sos com a grande massa do proletariado marginal. 

Ora, a contribuição sistemática dos __ trabalhadores para 
a manutenção_ de seus institutos _de previdência pOderia ser 
equiparada a depósitos regulares em cadernetas de poupança 
para uso em momentos difíceis. Ninguém pensaria em promo
ver uma distribuição não consentida com terceiras pessoas 
dos frutos de tais depósitos e seus rendimentos._ Não pode 
passar sem reparos, pois, a ingerência que levou o Estado 
a transformar recursos e serviços particulares em recursos 
e serviços oferecidos ao grande público. As contribuições para 
institutos de previdência podem ser comparadas a depósitos 
bancários de particulares para uso futuro pelos depositantes, 
sem o receio de sua redistribuição _com estranhos por força 
de decisão oficial. Em parte essa linha de raciocínio justifica 
a regionalização dos Institutos de Previdência segundo catego-
rias profissionais. --- - · - -

No entanto, os institutos-, cuja cria:ção·está jJor mim pro
posta, não devem desfrutar do privilégio de operar sem con
coirência. A competição entre instituições e empresas é a 
tónica da nossa era. Por isso, os institutos regionais propo-stos 
não congelam outras iniciativas no campo da preVidênCia so
cial. Meu projeto abre campo ao florescimento da concor
rência ao abranger dispositivo que permite -a determinado 
número de trabalhadores de uma categoria profissional orga
nizai- institut6 au~óno~ó, submetido ao preceito da adminis
tração conjunta de empregados e empregadores. Mesmo_que _ 
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parta dos associados de um instituto . .nunca--se-disponhani a 
recorrer a esse dispositivo, a administração do instituto regio
nal terá sempre presente que trabalhadores inconformados 
poderão reunir númerO sUfiCiente de associados para instalar 
uma entidade concorrente. 

A possível constituição de entidade previdenciária con
corrente há de trazer melhores resultados administiatjvos aás 
órgãos anteriormente criádos na conformidade do_ projeto de 
lei que tive a honra de apresentarão Senãdo, 

Outro mérito do projetO em causa: cóhSiSte .na leveza 
da sua administração conjunta de empregados e emprega
dores, o que praticamente veda as passagens subterrâneas 
da corrupção. Corno a defesa dos recursos financeiros de cada 
instituto será ·um dos encargos principais de seus adminis
tradores, dificilmente escapará à vigilância destes uma ordem 
de pagamento estapafúrdia. Na listagem de beneficiáriOs de 
pagamentos continuados do atual sistema há casos inume-
ráveis de contracheques emitidos em favor de figurantes imagi
nários. 

O Ministro da Previdência Social, meu conterrâneo ilus
tre, o doutor Reinhold Stephanes, tem advertido a Nação 
para desembolsos do INSS,--qüe reSultam de processos fraudu
lentos. Falsas aposentadorias por invalidez, aposentados por 
tempo de serviço que são pessoas inexistentes, aposentadorias 
especiais, irregularmente concedidas a beneficiários que nunca 
reãlízaram trabalho insalubre ou com risco de vida, esses são 
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fatos corriqueiros no cotidiano do INSS. Temos também notí
cia âe ·escândalos na área da saúde, onde, depois- do desapare
cimento dos institutos de base profissional, ocorreu um pro
cesso insidioso de degradação dos serviços prestados. 

Entendem meus- colegas da Câmara Alta que a restau
ração dos velhos institutos, com a peculiaridade de sua admi
nistração conjunta de empregados e empregadores, a salvo, 
portanto, da influência negativa do Estado, representa sério 
esforço em prol do estabelecimento de um clima de harmonia 
na sociedade brasileira. 

-Não se pode. deixar de recon-hecer que a iniciativa do 
meu projeto de lei ajuda a eliminãr fraturas sociais. Recor
demos que os antigos institutos, ao se dedicarem-ao sereno 
cumprimento de suas finalidades, constituam uma_ fonte de 
satisfação para os segurados e membros de suas familias. Im
porta muito reduzir a esfera do descontentamento ·entre os 
brasileiros, tarefa que assume proporções maiores diante da 
considerável ampliação da Força Nacional de Trabalho. A 
supressão das queixas, que exprimem a amargura de nossos 
patrícios em face do tratamento que recebem dos mecanismos 
da Previdência Social, abrirá caminho para a convivência pací
fica dos cidadãos. Esse é um dos objetivos do elenco de provi
dências que o meu -prOjeto d-e-lei poderá converter em reali
dade. 
_ Sala das Sessões. 12 de março de 1992. - Senador José 
Eduardo. 
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Comentário I 
Quadro El.XLS 

Esse quadro compara o valor das contribuições de empre
gados e empregadores com o valor dos auxílios e benefíCios 
pagos, que se constituem na finalidade da instituição previden~ 
éiátiâ. 'Cómo se· sabe, os auxílios abrangem a assistência médi
ca (ambulatorial, clínica geial, odontológica e especializada 
e internação hospitalar, além dos exames clínicos e radiogra
fias). Pertencem-também à mesma rubrica os auxílios-nata
lidade, reclusão e outros. Os benefícios- representam as apo
sentadorias por irivalidez, velhice e tempo de serviço, ao lado 
das pensões, que representam a maior parcela da despesa 
com esse item. 

No período de 1954 a 1966, o valor das contribuições 
de empregados e empregadores sempre foi suficiente para 

a cobertura dos gastos com os objC::tivos piincipàis da institui.: 
ção. Conforme indicam os dados numéricos, o superávit orça
mentáriO era mais que suficiente para cobrir os gastos com 
a administração do IAPC. - ---

Uma observação que pode servir de leit motiv ao estudo 
da reforma da Previdência Social brasileira se relaciona com 
~ ritmo de_ cre~ci.mento da receita da contribuição dúplice, 
ntmo que e mats mtenso do que o do crescimento da despesa 
com o total de auxt1ios e benefícios. 

No Quadro Al.XLS, verifica-se que na parte final Série 
Estatística, a despesa entra em franco declínio em relação 
à receita constituída apenas pelas duas contribuições mencio
nadas. 
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18!14 126130 C076G 

1Bee 221228 137)37 

tSI68 360163 218318 
I 

1J Em motdl corrtnts d.J ~!JCCJ ! 
21 A contribui Goda Unl~o C:()(rQ!IDond~:~nt:J ,_um ci60 or•l'll a r.Qu!~rmana. 

% 0/A 

31 Ot auKntQ• abran um a.uiat!lncl .. mtc;:llç.a funvalt a ud.J. 001 r~clu1llo. 1 O:s b~f\4'
fícloa loclu•m n •J.)~Unl4(k)f~a or v•:OI.:•, '"'"';.:;do• dJU • Qutn:l~ ow••• •lem ~~· 

n T I 1 

1>.'30 

•• 7 

81 , 

71.13 

70' 

n.,e 
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n• 
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8-1, 

e2.2 

e2-" 



Março de 1992 DIÁRIO DD CONGRESSO NACIONAL (Seção II) ~exta-Jeira 13 841 

Comentário II 
Quadro E2.XLS 

Esse quadro apenas torna mais clara a visão. do Quadro 
El, que estabelece o confronto entre as -contribuições de em~ 
pregados e empregadores, de um lado, e a despesa com amá
lias e benefícios:, de outro ... A m"óeda correiíte rião ªfci:ta 
a conclusão que favorece a criação de institutos de base profis
sional, dotados de meios -para cumprir satisfatOriamente seUs 
objetivos fUndamentais. Consistem esses_ m~ió"S nas cd:O.tri
buições de empregados e empregadores, as qU3is bastã.m para 
livrar esses entes da ingerênciâ- governameil.tãl. - --

VerifiCá-Se ilõ-Quadro que o ano de 1954 _representa o 
ápice da despesa com·auxOios e benefícioS. Pepofs-do declínio 
assinalado daí até 1958, ocorre novo asceos.o,_ para se definir 
a linha constante do decréscimo depois de 19_62. 

Nos dois últimos anos, o superávit assinala a marca dos 
trinta e sete por cento, percentual que possui estofo para 
sustentar gastos administrativos em qualquer setor da ativi
dade humana. 

Recorda-se o-fato- de que os d<idos_esta-tfsiíCós· dO IAPC, 
divulgados pelo IBG E, sempre se referem a despesa realizada, 
quando alinham oS- valores relativos às contribuições _de pa
trões e trabalhadores. 

Outra observação relaciona-se cOrri o-- cumPrimento fiel 
da lei que tornava a quota de previdência propriedade exclu
siva dos institutos-de previdência. O ExecutiVo repássãvaregu
larmente valores que representavam um terço do total das 
cOritribuições. Parece_ claro que essa abundância de recursos 
financeiros em organismos dependentes dC:i Executivo estimu
lava gastos perdulários e despesas administratiVas eXageradas. 

CUAQROE3-XL8 

I 
PravldDnclo Soclol 

lnstltltuto d<l Apooantadorla e Pan•Qes do• Comcrcl4rloa 

Raoult.tdoa Anan<:elroa CriMIInOu ll 

OICOI Porclala 

Contribui<!OU SOMENTE 
di EmOI'IOidOI I ADountadcrltl t 
EmD<aaldO<II 12 Panal!5tl 

A B % Bl"-

1860 1n 286 36 ii 

1962 1182 496 41 !I 

1954 1879 ggo 69 2 

1866 3309 1730 112 s 

1958 5640 2933 112.1 

1960 102111 0312 61 7 

18111 197611 118711 eo 1 

1982 31281 1BOG4 57 a 

1es3 114885 2U~03 637 

18114 . 125130 610l4 4tl1 

1985 221228 100362 415 3 

!1) Em moodo corrente d.l 6ooca 
2) A contrlbulç3o da UniSo corr.,oondonlo a um toreo er1 naaa reoula:ment , 
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Comentário III 
Quadro E3.XLS 

O objetivo do Quadro E3 corisiste em aVeriguar se os 
gastos com aposentadorias e pensões constituem o foco da 
desordem financeira da Previdência Social. Essa hipótese não 
encontra fundamento numa série histórica de dados reais do 
IAPC. Sem sombra de dúvida a rubrica em apreço representa 
valores em declínio quando postos em confronto com a receita 
das contribuições de empregados e empregadores, como se 
pode observar no quadro anexo. --~-

0 dispêndio com aposentadorias e pensões atinge o pOnto 
culminante dos gastos em relação à mencionada receita no 
ano de 1960, entrando daí em diante em acelerado declínio. 
Baixa finalmente- a 45 por cento no último ano da série. 

ConSidera-se apenas um estereótipo a afirmação, cons
tantemente ouvida, de que se deve consertar a Previdência 

por meio de ataque firme à _despesa com aposentadorias e 
pensões. Não temos dúvida de que uma administração con~ 
junta de empregadores e trabalhadores à frente de institutos 
previdenciários, de base profisSíonal, haveria de encarar com 
rigor os pleitos forjados em favor de aposentadorias imere· 
ddas. No rol de aposentados do IAPC teríamos encontradô 
na folha de pagamento beneficiáriOS pOr inValidez e tempo 
de serviço, que chegaram a essa condição por vias tortuosas. 
Mas dificilmente um organismo, administrado por trabalha
dores e patrõe-s, dar-se-ía o luxo de abrir as torneiras de suas 
finanças para amparar tra·p~-~-

Esclarecimentos como os. que decorrem doS--d-ados cons
tantes do Quadro E3 merecem d.ivulgação plena para tornar 
inapelável a cçndenação do Estado como péssimo adminisa 
trador de recursos previdenciários, em sua quase -totalidade 
mobilizados pelo setor privado e injustificadamente confiados 
à gestão oficial. 

Pre,.!dlnol• Boohll 
I I 

lnatiCIMO diA unadorla 1 Ponati.U doa Çom•tcJ•rfo• 

A.nUil.JçiQf AnonetltOA C:IMUMutH 
I I 
Dado• P•rcllll 

Coorr~txJJ .. ~s ~omcnte 

do Emcrlfi?~~OI 1 Anl'.'!!t!ncla 
Emcrc,:st!otn 121 r.tj!:~lc:J 13) 

A 11 

1960 772 129 

1DI5:Z 1182 200 

1984 um~ 389 

1!1!8 30$ 842 

1968 5840 1069 

ueo 1021e 1791 -... 
Ul81 1S7li0 :;,:"'9:1 

1ae2 31291 t01& 

1963 54836 10017 

UM 1.25130 19740 

•• 1229 737"' 

U66 350163 141 56644 

1 Em mo'dt c:ommt• da II?OC~c 
A tcnttlbuü;:2o da Vrl!!o COO'O~oond:!ntt 1 um weo 1r1 :r;::~ r~ul!rm:'lnt!J, 
A allllttnel• mtd e_• •~ lot;a_~_uld.,doa 11mt.ulotorlala e lotcmcçiD halolu!1r, 

.t Dldo tmõrnclao. 

~ B!A 

10 7 

10. 

21 9 

19 4 

IB J 

17.~ 

17' 

,. 2 

18.3 

15 7 

, .. 
181 
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Comentário IV 
Quadro.E4 

A meditação que resulta do exame dos dados do Quadro 
E4 define alguns pontos na evolução do número de inativos 
diante do número de trabalhadores· ativos no setOr cob_erto 
pelo IAPC. ' _ ___ __ _ _ _ 

1) Destaca esse quadro o iiwr:emento mais acelcrado_do 
número de inativos do que o de trabalhadores ativos_.__Q insti
tuto foi criado por decreto-lei em 1934, quando o Ministério 
do Trabalho, Indústria e ComérCio era dirigido pOr Salgado 
Filho. Passados dezesseis anos de sua criação, já deveria ser 
apreciável o-número de candidatos à aposentadoria. Com o 
passar dos .anos,- chega-se a 1966, último -ano de existência 

do IAPC, com 427 mil inatiVos, em comparação com 104 
mil em 1950. Em 1950, os inativos representavam menos de 
quatorze por cento dos ativos, ao passo que, em 1966, o dado 
cresce para mais de 26 por cento. 

2) A partir de 1970, quando o instituto completasse 35 
anOS de existência, talvez se viesse a observar uma estabili
zação do número de inativos em relação ao de ativos, fazendo 
crescet a -receita disponível. 

3) Mas não se pode deixar de reconhecer que, não obs
tante a pressão exercida sobre as firianças do IAPC pelo cresci
mento do número de inativos, os resultados financeiros (sem
pre tomando-se por base as contribuições de empregados e 
empregadores) apresentam superávit cada vez maior. 

QUACRO!O.Xl.S 

Pttvldtnc!a·Boclal 
I 

fnltltltuto de Aposentodarla e PensOes dOI Comercltrlos -, I 
AIIOcladOI Atlv01 I l11rtiVOI 

A • c 

AUvoe lno!lvao %~/A 

1850 7598~8 104187 13 7 

1862 874780 127743 14 e 

1954 1007360 164484 1C 3 

1968 1187000 251138 21 a 

1980 1371S1171 283aeo 20 o 
1962 137COOO 282312 21 " 

~ 23 Hl9 

1964 1611000 388157 24 3 

1966 1s~esoo 384277 2411 

1966 162~ 427348 2e 
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Prtvld!ncll BocbJ 

lnltltuto d• Apou:ntad_orlll • Penal!la. do:s Comorc;lf.rlol 

Cur1o c! I ~11'..h!t11'1 .. 
A • c 

Ou 'u Aux<:Jot • Y. BfA Ct:tt!J d• "Cl' - T t•f l:~u•rl•;'<>a Aamlrl1Ytrõ2Cfii.O 

Pol"!a. I 

IIU12 1513 ,., 
" 11CO 7A6 

1815& 27211 1372 ISO,:Z 13157 .,, 
1i51!i 4S.1 .2371l 401 2!SC3 nt n 

1 se , .... , .. ,,. Jr~c_o .,, 
... 0 13B7i "'"" ., 8~13 423 

tse:z 3~397 2410!] 011 1!2õA ;";{U:l 

1803 Mtl17 3;380 .. ' 27237 <07 

,. .. 1515J22 807 !5 1. 7EIS'S7 ~U3 

1 6 :znesg 1J7737 •. 1 95162 40 6 

.,, 37487 21S31B .. ' " 01 17 

QUAO!IOEI.Xu 

PrevldGncla Social 

ln&tltuto de A!'O~t"ntadorh~ 1 P~n,~es d.o• Camntci.Orlol 

AsaQcigd Ativ_QI A unudoa • lt\.!flonlataa 

AliV'Of 100 A DUnbdol Pen,lanlstQ "' 
1950 759658 100 321!!91 • 715G •• 
1952 870W 100 .4213 •• 815C10 ., 
19154 10073!!10 100 7161 "" 102120 10 1 

1968 1187000 100 07181 82 1&3*1 5 12 D 

1Bl!O 1371SIH1 100 111160 81 1724út!- 12. 

HIGZ 1376000 100 113631 8,3 173431 129 

, 3 142&000 100 t16BOS 82 166414 116 

1984 usnooo 100 1!51623 10,3 2165'34 143 

••• Hi!81500 100 1!!eD715 10, 223:Z02 ,., 
1966 1622000 100 1 1!128 112 24157:0 

'" 1 
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Comentário V 
Quadro E8 

Há uma relação surpreendente entre os números de apo
sentados e pensionistas. Estes representam sempre um contin
gente muito maior do que o dos primeiros. Em 1950, os pensio
nistas formam um grUpo de 71 mil pessoas, em comparação 
com os 32,6 mil aposentados. Em 1966, último ano da série, 
os pensionistas São 245,7 mil, em comparação com os 181,6 
mil aposentados. 

Que revela o porte impressionante do contingente de 
pensionistas? Apenas que ocorria entre os trabalhadores da 
área do IAPC o fenômeno_da_mortandade em escala inusitada. 
Quando hoje se fala contra a aposentadoria por tempo de 
serviço, a análise minuciosa da evolução do número de pensio
nistas talvez nos induzisse a meditar mais seriamente sobre 
o tema antes de propormos a sua supressão. 

Claro é que o problema não pode ser deixado sem exame 
atento, principalmente porque estamos vivendo uma era de 
transição no_ que tange à esperança de vida dos_brasileiros. 
Quando foram cri3.dos os Institutos de Previdência~ no decênio 
de 30, a vida média dos brasileiros estaVa abaixo de quarenta 
anos. Hoje, já chega a 63 anos, para homens, e a 67 para 
mulheres. c-"-_ 

Observe-se _que as percentagens relativas aos_ pensionis
tas, em relação aos ativos, são sempre superiores às dOs apo
sentado.s. O lembrete do Quadro é apenas este: a mortandade 
explicaria a superioridade numérica dos pensionistas sobre 
os aposentados. 

(À Comissão de Assuntos So_Ciais- deCisão termi
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio cafeteirat- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR- PRESIDENTE (Epitácio Cafeteíra) - Tendo a 
Presidência recebido as indicações das Lideranças, designa, 
a seguir, as Comissões Permanentes da Casa, de acordo com 
a nova proporcionalidade partidária. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

Titulares 

Alfredo campos 
Alul'zio Bezerra 
César Dias 
Coutinho Jorge 
Nabo r Júnior 
José Fogaça 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Ronaldo Aragl!o 

Guilherme Palmeira 
Meira Filho 
Raimundo Ura 
Henrique Almeida 
Dario Pereira 
Marco Maciel 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Amir Lando 
Antonio Mariz 
Qd Sab6ia de carvalho 
Divaldo Suruagy 
Wilson Martins 
Joao calmon 
Onofre Quiilan 
Pedro Simon 
Humberto Lucena 

Odacir Soares 
Jol!o Rocba 
Júlio campos 
Hugo Napolefto 
Elcio Álvares 
Josaphat Marinho 

Mário Covas 

José Richa 
Beni Veras 

Jose Eduardo 

Valmir campelo 
Levy Dias 

~Nelson Wedekin 
Maurfcio Corrêa 

Júnia Marise 
Albano Franco 

Moisês Abrao 

Esperidiao Amin 

PSDB 

PTB 

PDT 

PRN 

PDC 

PDS 

Fernando HCili"ique 
Cardoso 
Almir Gabriel 
Chagas Rodrigues 

Louremberg Nunes 
Rocha 
Jonas Pinheiro 
Marluce Pinto 

Darei Ribeiro 
Lavoisier M8ia 

(vago) 
Ney Maranbao 

Gerson carnata 

Oziel Carneiro 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

Titulares 

Amir Lando 
Antonio Mariz 
César Dias 
Qd Sab6ia de carvalho 
Divaldo Suruagy 
Garibaldi Alves Filho 
Wilson Martins 
Joao calmon 
Ronaldo Aragfto 
Onofre Quinan 

Joao Rocha 
Guilherme Palmeira 
Odacir Soares 
Hydekel Freitas 
Carlos Patrocínio 
Francisco Rollemberg 

Almir Gabriel 
Beni Veras 
J utahy Magalhaes 

Marluce Pinto 
Affonso camargo 
Jonas Pinheiro 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PTB 

Suplentes 

Alfredo campos 
Flaviano Melo 
Irapuan Costa Júnior 
José Fogaça 
Mansueto de Lavor 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Ronan Tito 
Pedro Simon 
Coutinho Jorge 

Dario Pereira 
Hugo Napolelio 
Marco Maciel 
Meira Filho 
Lourival Baptista 
Elcio Álvares 

Mário Covas 
Teotonio Vilela Filho 
Chagas Rodrigues 

Valmir campelo 
José Eduardo 
Levy Dias 
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PDT PDC 

Nelson Wedekin Maurfcio Corrêa Amazonino Mendes Moises Abrão 
Lavoisier Maia Darcy Ribeiro 

PDS 

PRN Oziel Carneiro Esperidião Arnin 

Ney Maranhao (vago) PSB +PT 
Aureo Mello Albano Franco 

J ase Paulo Bisai Eduardo Suplícy 
PDC 

Epitácio Cafeteira Amazonino Mendes COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

PDS Titulares Suplentes 

Lucídio Portella Joao França PMDB 

PSB +PT Alfredo Campos Alufzio Bezerra 

J ase Paulo Bisai Coutinho Jorge Cid Sabóia de Carvalho 
Eduardo Suplicy Flaviano Melo Irapuan Costa Júnior 

Garibaldi Alves Filho Nelson carneiro 
COMISSÃO DE CONSTITl.líÇÃõ; Joao Calmon Wilson Martins 

JUSTIÇA E CIDADANIA Jose Fogaça Ronaldo Aragilo 
Mansueto de Lavor Ronan Tito 

Titulares Suplentes Humberto Lucena Ruy Bacelar 
Arnir Lando (vago) 

PMDB 

Arnir Lando Onofre Quínan 
PFL 

Antonio Mariz Alufzio Bezerra Josaphat Marinho Dario Pereira 
Cid Sabóia de Carvalho César Dias Joao Rocha Odacir Soares 
Jose Fogaça Garibaldi Alves Filho Meira Filho Francisco Rollemberg 
Mansueto de Lavor Divaldo Suruagy Hugo Napoleão Guilherme Palmeira 
Nelson Carneiro Na bar Júnior Júlio Campos carlos Patrocfnio 
Pedro Siman Ronaldo Aragão Marco Maciel Henrique Almeida 
Alfredo Campos João Calmon 

PFL 
PSDB 

Josaphat Marinho Henrique Almeida 
Almir Gabriel Mário Covas 
Teotonio Vilela Filho Beni Veras 

Francisco Rollemberg Hydekel Freitas Fernando Henrique Cardoso Jose Richa 
Carlos Patrocfnio Júlio Campos 
Odacir Soares Lourival Baptista PTB 
Elcio Álvares Meira Filho 

Louremberg Nunes Rocha J ase Eduardo 
PSDB Jonas Pinheiro Marluce Pinto 

Fernando Henrique 
Levy Dias Affonso Camargo 

Chagas Rodrigues 
Cardoso PDT 

J utahy Magalhães Teotonio Vilela Filho 
Wilson Martins Almir Gabriel Darcy Ribeiro Maurício Corrêa 

Lavoisier Maia Nelson Wedek.in 
PTB 

PRN 
Jose Eduardo Affanso- camargo 
Valmir Campelo Louremberg Nunes Aureo Mello Ney Maranhão 

Rocha Júnia Marise Albano Franco 

PDT PDC 

Maurício Corrêa Magno Bacelar Amazonino Mendes Gerson Canilita 

PRN PDS 

J únia Marise Aureo Mello Esperidillo Arnin João França 
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COMISSÃO l;)E RELAÇ0ES EXTERIORES 
E 'DEFESA NACIONAL 

Titulares 

Alufzio Bezerra 
Irapuan COsta Júnior 
Nelson carneiro 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 

Marco Maciel 
Guilherme Palmeira 
Lourival Baptista 
Hugo Napoleão 

José Richa 
Chagas Rodrigues 

Jonas Pinheiro 
Marlucde Pinto 

Magno Bacelar 

Albano Franco 

Moisés Abrao 

Oziel carneiro 

José Paulo Biso! 

PMDB 

PFL 

PTB 

PDT 

PRN 

PDC 

PDS 

PSB +PT 

Suplentes 

Antonio Mariz 
Flaviano Melo 
J oao catmon 
Josê Fogaça 
Nahor Júnior 
Ruy Bacelar 

Franciso Rollemberg 
J osaphat Marinho 
Raimundo üra 
Hydekel Freitas 

PSDB 

J utahy MagalMes 
Fernando Henrique 
cardoso 

Levy Dias 
Valmir campelo 

Nelson Wedekin 

J únia Marise 

Epitácio cafeteira 

Lucfdio Portella 

Eduardo Supl!cy 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRA-ESTRUTURA 

Titulares 

Flaviano Melo 
Wilson Martins 
Irapuan COsta Júnior 
Nabo r Júnior 
Onofre Quinan 
Divaldo Suruagy 
Ruy Bacelar 
Garibaldi Alves Filho 

PMDB 

Suplentes 

Amir Lando 
César Dias 
COutinho Jorge 
Mansueto de lavor 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Aritonio Mariz 
Htiniberto Lucena 

PFL 

Dario Pereíra Raimundo Lira 
Henrique Almeira Elcio- Álvares 
Lourival Baptista Josaphat Marinho 
Júlio campos _ Odacir Soares 
Hydekel Freitas Meira Filho 

PSDB 

Teotónio Vilela Filho Beni Veras 
Mário Covas Jutahy Maga!Mes 
Fernando Henrique Cardoso José Ricba 

PTB 

Marluce Pinto Levy Dias 
Louremberg Nunes Rocha Affonso camargo 

PDT 

Darcy Ribeiro Maurfcio Corrêa 

PRN 

Ney Maranhão Aureo Mello 

PDC-

Gerson Camata Epitácio cafeteira 

PDS 

Jooo França Lucfdio Portella 

PSB +PT 

Eduardo Suplicy Josê Paulo Biso! 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -'-- A Presi· 
dência comunica ao Plenário que, de acordo com o § }'? do 
art. 81 do Regimen.to Int~rno, tem:Jo sido fix-ada, nesta data. 
a proporcionalidade partidária, esta não mais se alterará até 
o firial da sessão legislativa. Conseqüentemeiite, nenhuma 
alteração de filiação partidária implicará em novo cálculo da 
proporcionalidade. 

O SR. PRESIDEN;fE (Epitácio Cafeteira) -Na sessão 
de 5 de dezembro passado, foi lido o Requerimento n"' 882, 
de 1991, de autoria do Senador Moisés Abrão, solicitando, 
nos termos regimentais, a criação de uma Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a apurar as responsabilidades 

___ pelo caos existente no âmbito dos consórcios para aquisição 
de veículos automotores e de bens em geral. 

A Presidência, em obediência ao art. 78 do Regiinento 
Interno, designa os seguintes Semidores para compor a Co
missão: 

Titulares 

Alfredo Campos 
Amir Lando 
Iram Saraiva 
Pedro Simon 

PMDB 

Suplentes 

Antonio Mariz 
Nabor Junior 
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Júlio Campos 
Dario Pereira 

Beni Veras 

Affonso Camargo 

Nelson Wedek.in 

PFL 

PSDB 

PTB 

PDT 

PRN 

Rachid Saldanha Derzi 

PDC 

Moisés Abrl!o 

Lourival Baptista 

J utahy Magalhães 

Louremberg Nunes 
Rocha 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafefeíra) ::..:. Na sessão 
de 12 de dezembro passado, foi lido o Requerimento n9 935, 
de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
solicitando, nos termos regimentais, a criação de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a situação 
atual da evasão fiscal no País. 

A PreSidência, em óbediência ao art. 78 do Regimento 
Interno, designa os seguíntes senadores para compor a Co-
missão: - - -· 

Titulares 

Antonio Mariz 
João Calmon 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar. 

Meira Filho 
Guilherme Palmeira 
Raimundo Lira 

PMDB 

PFL 

PSDB 

Fernando H. Cardoso 

PTB 

Josê Eduardo 

PDT 

Magno Bacelar 

PRN 

Albano Franco 

Suplentes 

Iram Saraiva 
- Onofre Quinan 

Wilson Martips 

Elcio Álvares 
Carlos Patrocfnio 

Chagas Rodrigues 

Marluce Pinto 

PDS 

Espendil!o Amin 

PDC 

Arnazoníno Mendes 

O Sr. Epitáció Cafeteira deixa a cadeira da presi
dência que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência propõe ao Plenário o nome do Senador Garibaldi Alves 
Filho para representar o Senado na Conferência sobre Assen
tamento e Desenvolvimento Humano da Global Parlamen
tary, a r~alizar-se no período de 15 a 20 do corrente_mês, 
em Vancouver, Canadá. __ 

A proposta será apreciada após a Ordem do Dia.-

O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi· 
dência propõe ao Plenário a substituição do Senador Odacir 
Soares pelo Senador Dario Pereira para representar o Senado 
na Conferência Intern.acional sobre a Democratizaç4o no ·~co
ne Sul'', a realizar-se no período de 12 a 17 do corrente mês, 
em Santiago do Chile. 

A proposta será apreciada após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me· 
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 51, DE 1992 

Requeiro, noS termos dos _artigos 50'"e 49, inciSo X da 
Constituição Federal, combinados com o artigo 216 do Regi
mento Interno do Senado, Federal, ao Senhor Ministro do 
Trabalho e Assistência Social sejam prestadas as seguintes 
informações: 

1) Qual o montante de débito, a preços de março de 
1992, da empresa Confederal Vigilância e Transporte de Valo· 
res S.A. para com o INSS - Instituto Nacional de Seguro 
Saciai? · 

2) De que forma e em que condições foi feito o parcela
mento dos débitos da referida empre-sa junto ao· INSS? 

3) Esclarecer ante denúncia publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo, do dia 11 de março de 1992, na página 4, cuja 
cópia consta em anexo, como desapareceu o débito da referida 
empresa nas listagens do Instituto Nacional de Seguro Social 
~INSS? 

Justificação 

Tendo em vista listagem dos devedores do INSS a este 
Senador oficialmente encaminhada pelo Sr. Arnaldo Rossi, 
à época presidente do referido instituto, onde consta como 
devedora a empresa Confederal Vigilância e Transpo~te de 
Valores_ S.A., e em face da informação publicada no JOrnal 
O Estado de S. Paulo, de que ~ Deputada Cidinha Campos 
constatou o clesaparecimento de 44 devedores que constavam 
da listagem de débitos junto ao INSS, e dentre eles os da 
referida empresa, faz-se necessário sejam preStados os presen
tes esclarecimentos por parte do Sr. Ministro responsável. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1992.-Senador Eduar
do Matarazzo Suplicy. 
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O rc~"eri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos-termos 
do inciso III, do art. 216, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
in~critOs. Concedo a palavra ao nobre Senador_ Maurício Cor
rêa, nos termos do art. 14, inciso VII, do Regimento Interno. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para justificar 
proposição.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, cotidiana
mente, em todas as comarcas do País, i:h.úmeras meeiras_ e 
inúmeros herdeiros de pessoas_ falecidas acorrem aos Cartórios 
de Órfã_os e Su_cessões, postulando alvará para levantamento 
de saldo do FGTS, deixado por moJ1e do titular da conta. 

Todos sabemos que o Juízo de Orf~ós e Suce_ssões é ape
nas urna das "estações'' da via crucis do pretendente ao levan
tamento~ pois, para chegar até lá, é necessário pefigrinar, 
por vezes sob humilhação, pelos bancos depositários, cartórios 
extrajudiciais para reconhecimento de firmas e autenticação 
de documentos, entidades depositantes na condição de empre
gadores e seus respectivoS chefes de seçãu de pessoal, quando 
não o ·contador ou o advogado da empresa, sempre porta-ndo 
uma papelada em várias vias, cada qual com destino diferente, 
cumprindo um exaustivo e enervante ritual burocrático._ 

Todos sab_emos, também, serem raríssímas as possibi
lidades de um cidadão de 65 anos de idade, ou mais, contrair 
novas núpcias, obter financiamento para aquisição de móradia 
própria Ou de preencher qualquer outro requisito para ter 
direito ao saque do FGTS. - · 

Aos 65 anos, tem garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos; recebe tratamento diferenciado, a seu fa
vor, no_ cálculo do Imposto de Renda incidente sobre proven
tos da aposentadoria e pensão, transferência para a -reserVã 
remunerada ou reforma; se ·do sexo masculino, pode aposen
ta-se (se femiriirio, desde 60 anos de idade), com proventos 
calculados de acordo com a legislação própria. Mas não-pode 
retirar seu FGTS, nem mesmo para o trato da sua saúde, 
exatamente quando necessita de assistência geriátrica.- E, ain
da que goze de boa saúde, nada mais Justo que conservá-la; 
nada·mais justO qlie desfrutar de melhor conforto e de lazer 
condigno e compatível com sua idade ... Afinal, FGTS não_ é 
poupança compulsória nem modalidade de pecúlio ou de segu
ro. Então, por que o idosc fica compelido a deixar seu FGTS 
para _outros? 

Por isso, estou apresentando projeto de lei que altera 
o art. 20 da Lei n' 8.03lí, de 11 de maio de 1990, permitindo 
ao titular de conta vinculada ao Fundo de G~rantia do Tempo 
de Serviço moVimentá-la ao completar 65 anos de idade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Cánéedo 
a palavra ao nobre Sen:ador Cid Sabóia çle Carvalho .. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pronuncia O seguirite- discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao ocupara-trifmna desta Casa, 
peço a atenção dos meus Pares para a natureza do assunto 
que vou tratar, porque se reveste de muita gravidade para 
o País, sob aspecto institucional, com nuanças económicas 
e, naturalmente, de cunho cultural. 

Sou portador e estou fazendo a entrega ao Sr. Presídente 
do Senado de um estudo realizado pela Academia Cearense 
da Língua Portuguesa, a qual integro. 

Esse ofício é assinado pelo Presidente José Alves Fernan
des e conduz ao conhecimento do Senado Federal, como .iá 

o fez a Câmara dos Deputados, a apreensão dos que vivem, 
defendem, estudam e divulgam a Língua Portuguesa nessas 
academias formadas em quase todos os Estados da Federação-. 

A Academia Cearense ·da Língua Portuguesa, por seu 
Presídente, encaminhà, pôrtantb; um estudo anexo de autoria 
do nobre Senador José Monteírb de Oliveix:a, versando sobre 
o delicado problema da unifica-ção ortográfica a que foi proje
tado realizar mediante acordo entre países de expressão lin
guística portuguesa. A Academia Ce3rens6'--da Língua Portu
guesa acredita que com â presente estará Contribuindo para 
a elucidação de momeritosos problemas. A Academia oferece 
à' cori.Sideração dos ilustres Senadores _como .. anális_e _crítica 
do projeto que ora tÍ'amita n'a Câmara dos Deputados que, 
_se_gundo soube, tem, 1~, como Relator, o Deputado Cardoso 
Alves. · · · · 

Srs. Senadores, é costume, e um mau_ costume,_ dentro 
do Parlamento brasileiro, pedir-se ao Senado que não funcio
ne; de quando em quando, estamos em nossos gabinetes e 
chegam pessoas especializadas nesses cantatas, via de regra, 
depois de haverem trabalhado perante _os _Deputados, para 
pedir não emendemos, "não- alteremos, não modifiquemos, 
e digamos amém ao que vem da Câmara dos Deputados. 
Com isso, ã.qui, no Senado, tem passado erros absurdos, nota
damente sobre o ponto de vista juiídico, mas sempre'se ques
tionando a pressa: é para instalar um tribunal, é para instalar 
uma procuradoria, não pode a matéria voltar, não h'aVerá
mais tempo. Sempre com esse argumento, requer-se que o 
Senado fuja da sua função. Pior é que agora nasceu um novo 
argumento: já se errara antes, já se fizeia ~ efradó -anteriOr
mente, pois que se continue a errar, coino Se Oão 'fosse do 
espírito do Poder Legislativo o completo e constante aperfei
çoamento, mesmo nas horas mais graves da NaçãO-. Cada 
crise, cada acontecimento grave nos conduz a: um aprendizado 
cada vez maior. _E esse aprendizado nos leva, acima de tudo, 
a uma visão humilde de tudo que acontece. 

Se é preciso retroceder, que se retroceda; se é preciso 
ãvançar, que se- avance. É para parar, que se pare; é para 
revisar, que se revise; é para um conserto, pois que se~ cOnserte. 

Temó que este projeto de que falo agora, e qUe trãmita· 
na Câ$ara dos Deputados, repito, temo que, ao chegar aqui, 
v~nhamos, quanto a ele, encontrar o famigerado cqstume de 
pedir que não se emende, não se examine, não se. faça, que 
se. .conco.rde .e que a matéria vá ã frente, com ___ casca_ f! nó, 
como _aqui aconteceu quanto ao Regime_-Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Federais, como aconteceu ielativainente. 
à organiZaçãO dos tribunais depois d3 nova ConStituição, como 
está acontecendo agora quanto à organização de procuradorias 
especializadas em Direito do Tr.abalh--º, e como acontecerá 
muitas e muitas vezeS:Se não despertarmos a nOssa consciência 
e nas despertarmos politicamente para que é preciso, em pri
meira hipótese, honrar e dignificar as funções desta Casa, 
antes de atender aos pedidos esdr_úxulos e nunca perfeitamente 
justificados. 

Vejam os s~nhor~s: estuda.:se uma refo~a ortográfica 
relativa à Língua Portuguesa e __ g_ue seria adotada, através 
de uma unificação, em -toaos oS países que, culturalmente, 
se expressam do mesmo modo porque têm o mesmo idioma. 
Vejam bem: a reforma que está sendo proposta, apesar de 
patrocinada por homens ilustres, contém coisas horrorosas, 
defeitos iD.Críveis e _que não suportam uma análise de nenhum 
entendedor da Língua Portuguesa. Isso é da maior gravidade. 
Além dos aspectos técnicos da língua, além dos aspectos cultu
rais, há a questão económica, porque, passando essa chamada 



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 13 851 

"unificaçãO", todo os noss_os dicionários estarão ínlltílizados, 
prescritos, todas as gramáticas perdidas, todos os livros escola
res miseravelmente inutilizados, e o que já se desconfia, diz 
respeito a que há um grande plano ind_ustrial para aprovei
tar-se dessa unificação. Tal seria o movimento· e'ditOfial·nesses 
países e, principalmente, no Brasil qu.e ninguém sabe o mon
tante dos lucros que seriam auferidos por conta disso. Para 
tanto, exagera-se nessa unificação, exagera-se na reforma or
tográfica.- Não é bem uma unificação. São inOvações sem fun
damentos s_ociológicos, sem fundamentos científicos e nã_o re
sistem, como disse, a um exame mals atir<:!fUiidado da questão. 

Chamo a atenção, priri.Cipalmente de senadores versados 
em economia, como o·Senador Beni Vefas, do meu Estado, 
o Senàdor Ronán Tito, de Minas Gerais, os- Senadores Eduar
do Suplicy e Mário Covas, de São Paulo, pessoas que devem 
se deter um instante e analisar o reflexo económico desta 
reforma, que significaria o emprego de verbas especiais para 
um grande movimento editorial, em prejuízo da saúde, em 
prejuízo da casa própria, em -prejuízO das obras viárias do 
País, em prejufzo ·da reconstrução que este País precisará 
logo-que termine o governo da destruição do_ Sr._Femando 
Collor de Mello. 

o· proje'to "tem 16:2 dispositivos, destes, 141 nada modifi
cariam ielativamente a ortografia em vigor no Brasil, repetem 
normas do sistema -de 1943 em Portugal, normas do Acordo 
de 1945, ou modificações da Lei n' 5.765, de 1961. O projeto 
usa várias vezes, não dizemos intencionalmente, expressões 
que sugerem ter eles efetuado mudanças em casos dos quais 
em verdade nada alterou, como vem exemplíficado nesse estu
do que trago.ao conhecimento do Presidente do Senado Fede
ral, e.digo que os Srs. Senadores já devem -tei-recebid<_> uma 
publicaçãO .respeitante a iSso e -conduzido, igualmente, um 
estudo do Professor Edmilson Monteiro Lopes. 

As modificações- são mãis ou menoS assim: aS letras k, 
w e y, passariam a integrar o alfabeto português. O nosso 
alfabeto é o latino. O ·nosso alfabeto tem, evidentemente, 
natureza latina sob todos os aspectos. O k e o y- pertencem 
ao alfabeto grego. O w provém do germânico. Não são, por 
isso, incluídos atualmente no nosso abecedário. 

Vejamos que grande confusão teria a juventude, notada
mente, com o retomo dessas letras que só aparecem em nossa 
língua em face da nossa fragilidade cultural que; precisa de 
usar expressões ianques, expressões alemãs, expressões de 
outras línguas, porque por uma falha de personalidade precisa
mos dizer marketiog, know-how, avant-premier, expressões 
de outros idiomas. E, de quando em quando, elas chegam 
com os seus Y, com os seus W, com os seus K. Mas isso, 
ao invés de ser estimulado por uma reforma ortográfica, eXige 
que se consolide a retirada das letras não latinas do idioma 
que é esSencialmente latino. Estamos para o Latim assim como 
o Espanhol, está também, como o Francês e até como o Ro
meno. 

Quero dizer a V. EXl's--que a reforma que- se preteride 
chega à Câmara dos Deputados, como chegou, não para ser 
modificada, mas, simplesmente, para ser aprovada, porque 
entende-se, lá fora, algo de errado. Não se Vi~~umbra que 
a Câmara tenha um grande número de entendedores do idioma 
e, por certo, também, ninguéni iD.edita que no Sen-ado Federal 
há mestres relativamente à Língua pátria. -- - --------- --

Portanto, se pretende que· nãÕ se emende, apenas que 
se aprove. 

E é este hoje o grande mal que assola as duas Casas, 
mas, muito mais, esta aqui vítima de uma prática- que, efn 
nenhuma hipótese, deve continuar sendo cultivada. 

A pretendida reforma tem alguns argumentos ·absoluta
mente falhos: Digamos de passagem:- o argumento de 9ue 
a língua é dinâmica; é sim, mas é um· dinamismo exerc1do 
não pelas academias, não pelos MiniStérios, é o dinamismo 
do_ povo, é o dinamismo da massa, da população e da populaça. 
~s palavras mudam de sentido, as palavras nascem, as palavras 
morrem. Há a semântica, há tudo muito ligado à cultura popu~ 
lar. _A üngua, o povo a faz. Diariamente há rifOrm.a, rn3s 
dentro das estruturas culturais capazes de garantir esse valor 
que é o idioma, numa estrutura que s.e consagrou, evidente
mente, pelos estudos, pelas obras literárias, pelo modo de 
como se escreveu, pelas informações contidas na evolução 
da própria língua. 

Um dos maiores valores do poeta Luís Vaz de Camões 
não é ter feito a narrativa--da glória portuguesa, como possa 
parecer a alguns. Não é o verso perfeitamente metrificado, 
não são as estrofes bem arrumadas nos seus sentidos quase 
s~mpre inversos. Na verdade, Camões pontifiCã ãfé hoje por-_ 
que sistematizou a Língua Portuguesa naquela transição que 
foi feita do Latim para o Latim mal falado, para o Latim 
deturpado até a sua transformação que foi fixada pela lira 
do poeta. 

Camões, antes de mais nada, fiXou o idioma, fixou a 
língua, fixou as palavras, as regências, as concordâncias, en
fim. "Os Lusíadas" são um monumento gramaticai. É e_sse, 
talvez, um dos maiores valores da grande obra que pode até 
perder em comparação com Virgílio, uma comparação com 
Homero, uma comparação com outras grandes obras da poesia 
universaL Mas os que se comparam a Camões na· grandeza 
literária não se comparam no que concerne à fixação _da língua 
ao instrumento cultural,lingiiisticatnerite expressa essa-Ci.dtura 
que são -"Os Lusíadasn de Luís, de Camõ_es. 

Digo aoS senhores que a Academia CearenSe da Línguá. 
Portuguesa e muitas outras academias estão fazendo um estu
do demorado desse projeto e que há uma grande apreensão, 
notadamente porque essas academias são formadas por Pro
fessores da Língua, tanto professores do 1? e_ 29 graus ·como 
professores de nível universitário. Nesse projeto, também, 
fiXa-se- um equívoco quando se pretende que a Academia 
Brasileira de Letras seja o organismo'com a competência devi
da para determinadas deliberações sobre o idioma. Mas, na 
verdade, a Academia Brasileira de Letras não está preparada 
para isto porque ali nós vamos encoritrar não propriamente 
mestres da língua. Vamos encontrar, ali, mestres da literatura, 
vamos encontrar grandes poetas, historiadores, ficcionistas, 
cientistas de vários ramos do conhecimento mas não, necessa
riamente, entendedores do idioma. Ali já houve e já c_onviveu 
um dos grandes entendedores que era Aurélio Buarque de 
Holanda, pessoa com quem piivei de sua amizade e o conheci 
muito bem. Há_ ou~ros entendidos da Língua Portuguesa na 
formaçãÕ atual da Academia Brasileira de Letrãs. Isto é in
questionável, mas os entendedores do idioma estão ali como 
estão outros que ali chegam como bons historiadores, como 
bons romancistas, como bons escritores e que, no entanto, 
precisam de revisores para a questão gramatical, para a ques
tão até de semântica, para a questão de regência, para a 
questão de concordância. Não há mal algum em que o intelec~ 
tual tenha a sua obra revisada por um professor da _língua 
portuguesa. Pode ser um jurista, pode ser um romancista, 
pode ser o cientista escrevendo sobre botânica, ou sobre o 
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que quiser, que necessitará se expressar corretafuente_ a:trãvês 
do seu idioma. _ _ 

É evidente que quem deveria ter a competência de falar 
sobre o _idioma seria a Academia Brasileira da Língua Portu
guesa. As acadernias_dos Estados da Língua Portuguesa pode
riam formar um Colegiada, um Conselho para deliberar sobre 
o idioma, mas não a academia de Hteratos, como é a Academia 
Brasileira de Letras, e como é proposto à Câmara dos Depu
tados e, por via de conseqüência, ao Senado Federal. 

Poderíamos fazer um exame muito profundo das extrava
gâncias que sãu propostas neste momento, mas preferirrios 
não usar de nenhum aprofundamento, porque ficaria irripró-
prio à natureza política desta Casa. _-

Mas queremos, apenas, fixar que é preciso, ao Senado, 
quando esta matéria chegar aqui, proceder de um modo diver
so, proceder com aptidão para o exame da matéria, proceder 
com responsabilidade no questionamento .daquilo que está 
sendo proposto. Não aprovar algo que pareça tão esdrúxulo 
e tão estranho e que desnacionaliza o nosso modo de falar, 
o nosso modo de escrever para encontrarmos um denominador 
comum com os países onde se fala a Língua Portuguesa. 

Não sei dos cuidados que porventura tenha a pátria mãe 
da Lín"gua, Portugal, para conosco_. Tenho conhecimento de 
altas _divergências n(?s lnais diversos campos entre Brasil e 
Portugual. Não se justifica essa nossa preocupação de escrever 
como se escreve em Portugal, corno se escreve em Goã. ou 
como se escreve em qualquer país onde_sé fala a Líitgua Portu
guesa. O português é _falado na Europa, na América do Sul 
e na África, é escritO também nessas partes do mundo. Não 
há necessidade de uma preocupação unificat6ria, se essa unifi
cação cOnduz a gravesxiScos culturais e a reflexos económicos 
incalculáveis, enquanto ·se desconfia de um alto interesse in
dustrial, o interesse ~ditorial na s_ub$tituição de dicionários, 
'grari:LáticaS; textos· e -1iv.ros escolares sem que o Brasil esteja 
preparado nem para a reforma, nem para a unificação e nem 
para o gasto. 

Faço esta advertência na esperança que t~~~-o ainda ~iva 
de que acabemos com __ e_s.s_a_~stQria de _admttlrmos aqm as 
solicitações esdrúxulas para que não se emende, para que 
não se estude, para que não se retarde_,__ porque tudo. que 
chega aqui é de última hora, é para ontem, é urgentísstrnol 
Não- se· pode perder tempo! Estamos sa_crificando o Senado 
para atender a esses pedidos "lobista~~·. ___ 

O Sr. frall_«.;i~c9 __ Ro1Jemberg - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CID SABÓIA~DE CARVALHO - Com todo pra· 
zer. 

o Sr. Francisco Rollemberg - Eminente -senador Cid 
Sabóia de Carvalho, quãndo chegamos ao Congresso 1\!acio· 
nal através da Câmara dos Deputados, lá existía uma Comis
são, de Redação. Fui até 9 seu Presidente. Ora, ~.f· Pre_sidente, 
era uma CoriliSsão daS mais sérias, das mais produtivas e 
que não merecia, no contexto daquela Casa, a re.speitabilida~e 
que lhe cabia como responsável em dar forma fmal aos P!OJe
tos de lei e quejandos que por lá chegavam. Essa Comtssão 
sempre gozou desse desapreço, pelo grande desamor que te
mos pela nossa Língua-mãe, pela nossa .língua pátria, a po?to 
de no infció do século, um eminente filólogo, poeta, JUrtsta 
sergipano Fausto de Aguiar Cã.rdoso, naquela Casa, ter como 
punição, ser enviado para a Comissão de Redação. E ele 
então dizia: -Hesta-·coiiTISSão, longe de me desmerecer, me 
engrandece." Para que se possa ocupar ·esta Casa é predso 

conhecer a língua pátria; é preciso saber redigir- e redigir 
bem .....:. em português os documentoS que saem do Congie"sSo 
brasileiro. Ora, Sr. Senador, a preocupação de V.- Ex• é-nO 
sentido de que não tenhamos o trabalho de tentar uniformiza-r 
uma língua, que, longe de ser 1 última flor do lácio, a língua 
de Portugal, é uma língua do Brasil! ~ uma língua da África, 
da Ásia. Todas elas têm uma colloiaÇão toda e_specia:t. -seria 
o mesmo que desejar que o -inglês dos Estados Unidos rece
besse o mesmo tratamento filológico do inglês da Ingl_ate_~;ra; 
seria o ~_esm() que desejar que a África do Sul, que criou 
o africâner, uma língua híbrida, também se submetesse a um 
acordo internacional para purificar a língua, definindo-a cOrno 
alemão, flamengo ou inglês. Ora,_ Sr. senador, sou daqueles 
que admitem que a linguagem é arbitrária e _convencional. 
O arbítrio e a convenção faziern a língua. Se assim penso, 
acredito que V. Ex~ tem razão qu3ndo diz que o. Senado 
da República talvez não _devesse s.e preocupar tanto com o 
problema da uniformização lingüística. Essa preocupação en
contrei, corno prioridade n"" 1, na AssembiCia de Portugal, 
em urna de_minhas vis_itas. Sendo __ _a linguagem arbitrária e 
convencional é de se convir, Sr. Presidente, Srs. Senadores·, 
que possamos permitir que cada um dos povos que começaram 
a fazer uso de urna determinada língua a leve para o caminho 
que ele deseja, o caminho que a história lhe mostra, que 
a tradição vai lhe preservando, que as convenções lhe permi
ta!ll abs_orv~r, porque sendo a língua produto de um arbítrio 
e de uma convenção, não há por que se querer, a esta altura, 
uma uniformização desse tipo, porqUe assim nós cairiamos 
na suas origens, nós iríamos ao Latim, iríamos procufar" as 
né0lã11DaS. E- ConiO é que rlóS;_ elltã_6_

1 
_ _p_áderfarnoS;--(fePOíS-. 

a"_J23t:tir dO Lãii~_! le_yantar-- toqaS-a-s suaS orÍgens, todas a~_ 
suas !amificitçOEs·-para a fusão e-cc:msolidação de ~~~ língua 
única? V. Ex~ tem razão. Esse assunto rião é do Senado da 
República. Esse assunto tenl QUe ir Para outro fórU.in. Mas 
devo confessar que é necessário e importante que- o brasileiro, 
pelo menos, conheça e domine bem o idioma através do qual 
ele se_expressa. Seja ele o português abrasileirado, seja ele 
o português mater de Portugal. Era o que queria -dizer a 
V, Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- V. Ex• tocou 
em um ponto sociológico que reputo da mais alta impOrtância. 
Veja bem o que V. Ex" despertou na mente dos que estão 
presentes: a língua vem pelo laboratório do povo. E o fenô
meno social que faz a língua. A psicologia social te~ _grande 
importância na formação da língua, em determinados momen
tos: expressões surgem, expressões desaparecem. 

Ora, o Brasil é imenso; Portugal é pequeno e está muito 
longe. Os países africanOs tarribéin estão longe e são pequenos. 
Experimentam fenômenos culturais e sociológicos, fatOs e -pro
cessos sociais, interações, tudo muito diferente do que se passa 
aqui. Não podemos comedir as aculturações, as assimilações, 
para um e para outro povo, ou mandar que os povos tenham 
as mesmas assimilações e aculturações, interações, o mesmo 
processo sucial. Se a língua é resultante de um processo social, 
como podemos igualá-la em pontos geográficos onde o espaço 
so"dal tem outra problemática, a pirâinide social guarda outras 
configurações, os problemas de classe média div~rgem dos 
problemas de classe média mais adiante? As elif~s e a base 
da pirâmide divergem. Como poderíamos igualar os fenóme
nos so_ciológicos para igualar os idiomas? 

Na verdade, V. Ex~ tocou num grave ponto. E com a 
sua inteligênci~l" ·absolutamente ímpar, tocou nóulto ponto 
muito grave. Somos déscuidados e não-cuidamo8. pOf sermos 
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descuidados, de nos expressar de modo razoável, dentro das 
regras, dentro do sistema lingüístiéo pátrio. Hâ- quase que 
um abandono. E é lícito encontrarmos em pessoas _ilustres 
da República, a pronúncia viciada, desautorizada_ gramati
calmente._ Encontramos concordância_s_hor_ríveis, daquelas de 
arrepiar cabelo. 

Quando o ex-Presidente Emnio Garrastazu Médici ia à 
televisão, eu torcia e apelava para que ele não fizesse apelo 
algum, porque sempre que apelava para o povo brasileiro, 
errava a regência, não sabia conjugar o verbo apelar. Eu 
considerava aquilo horrível, na pessoa de um Presidente da 
República: apelo ao povo, apelo às populações - absoluta
mente horrível - porque quem apela ou apela de, se é na 
Justiça, ou apela para, se é no campo comum da gramática. 
Ficava horrorizado, vendo certas expressões políticas e expres
sões científicas, utílizando mal a língua pátria. V. Ex~ tem 
toda razão. 

Sr. Presidente, para não mais me alongar nesse assunto 
tão grave, faço a entrega a V. Ex~ desse _estudo da Academia 
Cearense da Língua Portuguesa, da qual tenho a honra de 
ser fundador e membro, e sempre integrei suas diretorias. 
Como V. Ex•, pertenço aos sodalícios culturais do nosso Esta
do. Estou até a sua espera, na Academia Cearense de Le_tras, 
a mais antiga do Brasil. 

Sei que V. Ex• integra o Instituto Histórico e Geográfico 
do Ceará, onde tem brilhante atuação e foi homenageado 
recentemente. 

Bastaria esta vinculação de V. Ex• com Q célebre e famoso 
Instituto do Ceará para justificar o cuidado que sei que terá, 
sobremaneira terá, o cuidado que expressará, para dar ao 
trabalho o valor que merece, ainda mais porque assinado 
por um notável professor da língua portuguesa, Edmilson 
Monteiro Lopes. Se _duvidar, no momento, uma das maiores 
sumidades na língua, um dos maiores entendedores, apesar 
da sua humildade. 

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

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CID 
SABÓIA DE CARVALHO EM SEU DICURSO: 

Ao 
Exm9 Sr. 
Presidente do Senado Federal 

Exm9 Sr. 
A Academia Cearense da Língua Portuguesa, pelo seu 

Presidente abaixo assinado, tem a honra de encaminhar a 
V. Ex• o presente estudo anexo, da autoria do confrade Edmil
son Monteiro Lopes, versando o delicado problema da unifi
cação ortográfica que ora se projeta realizar, mediante acordo 
entre os países de expressão lingüística portuguesa. 

Acreditando poder contribuir com subsídios válidos para 
a discussão do momentoso problema, houve por bem a nossa 
Academia oferecer à consideração dos ilustres senadores a 
presente '•Análise Crítica", que esperamos seja de proveito 
quando da apreciação de tão relevante matéria, cuja apro
vação estará pendente da competência dessa Casa Legislativa, 
nestes próximos meses, segundo cremos. 

Nesta conformidade, seja~nos lícito, Sr. President~. _ex
pressar junto a V. E~ a nossa preocupação ante a iminência 
de uma reforma que reputamos com a nossa responsabilidade 
d~ especialistas no assunto, inconsistente;desnecesária e, por 
iss_o mesmo indesejável. 

Com os mais_elevados protestos de consideração_ e respei
to, subscrevemo-nos. 

Penhoradamente -José Alves Fernandes, Presidente da 
Academia Cearense da Língua Portuguesa. 

ACADEMIA CEARENSE DA LÍNGUA PORTUGUESA 

EXTRA TO DO ESTUDO 

"PROJETO DA ORTOGRAFIA UNIFICADA DA 
LíNGUA PORTUGUESA- ANÁLISE CRÍTICA" 

(Autoria: Acadêmico Edmílson Mo-nteiro Lopes) 

Fortaleza - Ceará 

1991 

O projeto está dividido em 21 bases, indicadas com alga
rismo's romanos, subdivididas em parágrafos denotados por 
algarismos arábicos, e estes em alíneas, assinaladas por letras. 
Aqui e ali aparecem ainda observações. Nesta análise, quando 
o leitor deparar, por exemplo, "Base II, 1, b", entenda "Base 
II, parágrafo 19 , alínea b". 

Não é o projeto trabalho novo nem original. Constitui 
re_petição do acordo de 1945, com supressões~ emenclas. Até 
mesmo_ na redação, palmilhad~ com frecJ.üência ao pé-dã letra. 
As normas do acordo de 1945 estão publicadas no Diário 
Oficial da União, de 8-12-1945, a partir da pág, 18>407, É 
fácil o cotejo. 

ONDE NADA MUDARIA 

Contamos no projeto 162 dispositivos. Destes, 141 nada 
modificariam relativamente à ortografia em vigor no Brasil: 
repetem normas do sistema de 1943 (em Portugal, do acordo 
de 1945) ou modificações da Lei n' 5.765, de 1971. 

O projeto usa várias vezes, nãO diZemos iiitenciOnalmen
te, expressões que sugerem ter ele efetuado mudanças, -em 
casos nos quais, em verdade, nada alterou. Alguns exemplos: 

Base VIII, 3- Prescinde-se do acento gráfico rios o_xíto
nos heterofônicos: cor (ô)- cor (6), colher (ê)- colher (é) 
etc. 

Base IX, 6- Assinala-se com o acento circunflexo, obri
gatoriamente, pôde (pretérito perfeito), para distingui-lo de 
pode (6), presente. 

Base IX, 10-Prescinde-se do acento gráfico para distin
guir patoxftonos homógrafos heterefônicos, como acerto (ê)
acetto (é), acordo (6)- acordo (6) etc. 

Base XIII, 1-São suprini.idos os acentos grave e circun
flexo em advérbios derivados com o sufixo mente de aQjetivos 
graficamente acentuados: avidamente (de ávido), comodamen
te (de cómodo), 

Base XIII, 2- São também suprimidos os mesmos acen
tos em derivados com sufixos iniciados por z, cujas bases 
são graficamente acentuadas, tais como: cafezinbo (de café), 
avozito (de avô), dendezeiro (de dendê). 

Essas cinco alterações foram determin~Qas pela Lei n9 

5.765, de 18-12-71, Vai fazer vinte anos!. .. 
E ainda: 
Base X, 6 - Prescinde-se do acento agudo nos ditongos 

tónicos grafados iu e ui, quando precedidos de vogal: distraiu, 
instruiu, pauis, etc. 

Base XVI, 1 a, obs. -Não se usa o hífen em formações 
que contém os prefixos des e in, nas quais o_ segundo elemento 
perdeu o h inicial: desumano, inábil etc. 

O projeto esqueceu aqui o prefixo re, no mesmo caso: 
reaver, reabilitar, reabituado, reidratar, reabitação, reuma
nizar etc. 
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Base XVIII, 1 d -Emprega-se o apóstrofo para'assinalar, 
em substantivos compostos, a elisão do e da preposição de: 
cobra-d'água, estrela-d'alva, pau-d'arco etc. 

Base XVIII, 2 a e b -Casos em que não se deve usar 
o apóstrofo: do (de + o), dele (de + ele), deste (de + este), 
dessoutro (desse + outro), no (em + o), nele (em + ele) 
etc. 

Estas_quatro determinações remontam às Instruções para 
Organização do Vocabulário Ortográfico da Língua Portu
guesa, aprovadas a 12 de agosto de 1943. Estão em vigor 
há mais de trinta e oito anos. 

Não são apenas essas nove normas que nada modifica
riam. Coiltamos, como dissemos, 141 (cento e quarenta e 
uma). 

AS MUDANÇAS 
Vejamos o que mudaria, se a reforma fosse ap_Tovada 

pelo Congresso Nacional do Brasil. 

Base I 

No § 1" As letras k, w e y passariam a integrar o alfabeto 
português. O nossO alfabeto é o léitino: Ok--e-~o-y-pertericem 
ao alfabeto grego; o dáblio provêm do germânico. Não são, 
por isso incluídas atualmente em nosso abecedário. Trata-se 
de alteração meramente teórica. Em nada contribui para a 
unformização ortográfica, já qUe as· normas para o emprego 
das três letras continuam as mesmas: eni riOmes próprios es
trangeiros e palavras deles derivadas; em abreviaturas, siglas 
e símbolos. 

Um pretexto a mais para justificai' a pretendida reforma; 
um motivo a menos para dizermos corno Camões: 

"E na língua, na qual quando imagina, 
Com pouca corrupção, crê que é a latina."1 

Alega-se que as crianças precisam conhecer as letras k, 
w, y. Precisam, mas o problema é outro. No método atual 
de aprendizado da leitura, os meninos vão diretamente às 
palavras, sem precisar aprender nem o alfabeto nem a soletra
ção. Disto resultam alunos de séries adiantadas incapazes de 
pôr um grupo de palavras em ordem alfab16tica ou de consultar 
um dicionário. Não estamos reprovando o método moderno. 
É excelente e poupa às crianças-longo sacrifíCio_. Apenas que
remos dizer que, em algum ponto do currículo, é mister se 
proceda a uma visáo ou revisão geral do alfabeto. Neste ensejo 
os alunos aprenderão não somente as três letras, mas também 
as normas- do emprego delas. Qualquer gramática ensina isso 
imediatamente após o alfabeto. Quem não estudar o alfabeto 
não conhecerá k , w, y, venham onde vierem. 

· Os parágrafos 2" e -3-" nada modificariam.
No §4>: 

"Os dígrafos finais de origem hebraica eh, ph, th podem 
conservar-se em formas onomásticas da tradiÇão bíblica, como 
Barueh, Loth, Moloeh, Ziph." 

A norma, como vemos, é facultativa, mas, ainda assim, 
apresenta inconvenienlc-s sérios. Tra(ã.-Se· í:Ie gí-a-fiã: abolida 
pela reforma portuguesa de 19112, baseada no sistema cientí
fico de GonçalVes Viãna, e pelá acordo luso-brasileiro de 
19313• Restabeleceu-a o malfadâdo acordo de 19454 qu-e, refo
gado pelos brasileiros, terminou oficialmente revogado5

, vol
tando-se ao sistema de 1943. Esteli em boa hora, eliminara 
os complicados dígrafcis hebraicos que o projeto· intenta resta
belecer. 

Os dígrafos finais eh, ph, th são Perrnitia-õsapenas quando 
a palavra hebraica termina pelas consoantes kaph, phê, tau 

aspiradas. Podem elas ser aspiradas ou não. Indica-se o segun
do caso na grafia, com um ponto dentro da letra, chamado 
dághes. Nom~s como Melquisedec (ou melhor Melquisede
que), Josafat (ou Josafá) e outros aparecem não raro com 
h final, indevidamente. Antropónimos como Anatot e Jafet 
(ou antes Anatote, Jafé) teriam de ser escritos Anathoth, Ja
pheth, pois seria incongruente manter h final, e não o medial, 
já que ambos são igualmente etimológicos. É mister cuidado, 
ainda, para não confundir hebraico com grego. Nesta língua 
a consoante teta é sempre aspirada, e tau nunca; em hebraico 

__ tau é naturalmente aspirada (às vezes não), e tete nunca. 
Estamos vendo quantas dificuldades. 

Mais uma prova? 
Loth, como se encontra no-projeto, com th, está etimolo

gicamente errado. Dirão que muitos assim escrevem. Então, 
mti.itós o fazem incorret"amente. Isto vem apenas confirmar 
a nossa afirmação: é inconveniente a mãnutenção desSe h 
(em Portugal ou o seu restabelecimento no Brasil); será causa 
de enganos. O projeto em tela passou pela Academia das 
CiênCias de Lisboa e pela Academia BraSileira de Letras. 
Há nelas homens que profundamente admiramos, de saber 
notável. Todavia, o equívoco escapou. E pela segunda vez, 
pois já se encontra no Acordo de 19453• - - · -

Provamos a nossa afirmação: 
a) Com o hebraico -A palavra hot escreve-se_ em hebrai

co com as letras lãmede, nau e tete, correspondentes, respecti
vamente, a l, o,'t do nosso alfabeto. Tete, como vimos, repre
senta o !ti hebraico não aspirado. A transliteração só admite 
th quando substitui a letra tau, sem dághes, símbolo gráfico 
do I ti aspirado. O antropónimo Lot é encontrado no Antigo 
TestamentO, eril hebraico, 33 (trinta-e três) vezes. Cóiifetünós 
quatrO edições da Btblia hebraica7 . Em cada edição verifica
mos, meticulosamente, cada versículo em que figura a palavra 
em estudo. Não há divergência; a grafia é a meS:nla, .sem 
uma só variação: lâmede - nau - tete. Logo, o étimo do 
vocábulo Lot de maneira nenhuma admite o h final. Note-se 
que a primeira edição citada nas referências bibliográficas, 
a stuttgartense, é conhecida como a melhor edição critica 
do texto hebraico da Bíblia. 

b) Com o grego - Os sábios judeus que traduziram o 
Antigo Testamento do hebraico para o grego - os Setenta, 
segundo a lenda - fizeram a trarisliteraçãõ da palavra LOt 
com as letras lambda, ômega e tau. Tau representa o !ti grego 
não aspirado, transliterado para o latim e para o português 
com t simples. O teta, signo do !ti aspirado, é que se translitera 
por th. Também aqui a verificação, sempre feita por nós pró
prio, foi rigorosa._ Examinamos a palavra, vez por vez, na 
versão dos Setenta 8• Nem uma só discrepância, A grafia 
é, como dissemos, lambda- ômega _- tau, que repele o 
inútil e inoportuno h. 

c) Com o latim - A tradução latina da B1blia foi feita 
quase toda por S. Jerónimo. É chainadaVulgata. Houve ou
tras versões latinas, parciais. A Vulgata é a versão oficial 
da Igreja. S. Jerónimo traduziu o Antigo Testamento direta
mente -do bebr3ico. Na versão antiga da Vulgata que consul
tamos a grafia usual é Lot. Não admira apareça rara vez o 
tb final, certamente erro de algum copista. Até a invenção 
de Gutenberg, no séc. XV, a Bíblia era transmitida de geração 
a geração mediante cópias manuscritas, feitas por monges 
católicos. Depois da imprensa, compositores e reviSores, nem 
sempre habilitados, metiam-se a retocar a grafia de palavras, 
como ainda hoje acontece. Isto explica uma que outra diver
gência. Mas não permite concluir que S. Jerónimo tenha escri-
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to_ a palavra incorretamente, com th. Examin-amos a eQição 
moderna da Vulgata dirigida por Filion 9 , a mais conhecida 
e acreditada no Ocidente. E a edit_<;~;da pela Typis -Polyglotis 
Vaticanis, praticamente a versão oficial da Igreja 10

• Em ambas 
só encontramos Lot, nem uma só vez com o descabido h. 
O-erro foi, pois, corrigido na Vulgata. 

d) Com _as línguas novilatinas - Estendemos a nossa 
pesquisa às mais Conhecidas e importantes herdeiras do latim. 
Em edições antigas da Bfulia, mormente em português e fran
cês, não há uniformidade na g:rafia _da palavra em estudo. 
Não admira. As edições eram copiadas de outras anteriOres, 
sem nenhuma preocupação científica-.- Sofriam ainda a influên
cia da ortografia chamada pseudo-e_timológica. Com o ressur
gir -da cultura grega e latina - o Renascimento -:---- também 
a ortografia s_e :amOldou às duas llngllas. E não r-!lr<?~ para 
"esnobar" sabcnça etimológica, os autores recheavam a escrita 
de th, eh, yy e outros_símbolos exóticos.. Muitas palavras passa
ram a ser escritas com um h hiperetimológico: author (do 
latim auctore), cathegoria (do grego Kategoria, pelo latim 
categoria), chrystal (do grego Krystallos, pelo latim crystallu), 
sepulchro (do latim sepulcru). theor ou tehor (do latim tenore) 
etc. Coisa semelhante deve ter acontecido com a palavra Lot. 
Mas, nas edições modernas, cujos textos passaram por revisão 
crítiCO-filológica, deparamos exclusivamente Lot. Fizemos cui
dadosa verificação ·quahtCi aO italiano 11

, romeno 12
, espanhol 

13
, e francês 14

• Todas essas línguas grafam Lot, em _todas 
as passagens em que figUra este rionie: Em franCês e em espa
nhol consultamos a famosa Bíblia de Jerusalém, tradução dire
ta do hebraico, dirigida pela Escola Bíblica de Jerusalém, 
uma equipe de religiosos dominicanos espeCialistas-ri_O aSsunto. 
O erro está sanado também nas línguas românicas. Em portu
guês há duas versões principais: a de FigUeiredO 15

• um clássico 
da língua, usada pelos católicos; e a de Almeida, adotada 
pelas Igrejas reformadas. Ambas elegeram o melhor: a forma 
Ló, adaptada ao vernáculo. Na versão de Almeida também 
os -demais nomes própriOs estão ap-ortuguesados: Barugue, 
Moleque, Zife., Judite, Jacó~ Jó, Moabe, I saque, Davi, Gade, 
Gogue, etc. Bensabat, nome do poliglota e escritor, gibralta
rino, incluído no-projeto entre os nomes da tradição bíblica, 
não o é, embora de origem hebraica. 

Não se alegue que a grafia Loth está consagrada pelo 
uso. Tanto não é verdade que foi corrigida, como outras pala
vras que apresentavam um h hiperetimológico, já cítadas (au
thor, cathegoria etc.). Não se corrige o que está correto~ A 
forma gráfica Lot, esta sim 7 é sancionada pela história e iradi
çáo da Língua. Nas "Históriàs d'Abreviado Testament() Ve
lho", também conhecidas como Bíblia Medieval, do século 
XIV 17 encontramos Lot" vinte c cinco vezes seguidas. Só duas 
vezes, no início, escreveram Loth, explicável com_o engano 
do copista. 

Fica assim provado que, na Btblia, tanto em latim como 
nas línguasrornânicas mencionadas, o erro foi corrigido~ onde 
o havia. Que o seja também no projeto. 

Força é reconhecer que se enganou o saudoso Mestre 
Antenor Nascentes, cremos que por desconhecimento do he
braico~ quando registrou no seu Didonário Etimológico, tomo 
II: 

"Loth- s.m. Nome de homem. Do hebr. Loth 
18 " 

O que existe_ ne_s.sa língua é, Lot, substantivo comum 
= véu; lut, verbo = velar, cobrir, envolver; e Lot, antropó
nimo do sobrinho de Abraão. 

___ O projeto é contraditório. No§ 49 , admite letras mudas 
em antropónimos e topônimos como Baruch, Moloch, Ziph 
e semelhantes; no§ -69 recomenda que os topônimos de línguas 
estrangeiras sejam substituídos, tanto quanto possível, por 
formas vernáculas. Termina oficializando todas as grafias ima
gináveis: Judith, Judit, Judite etc. Deveria oficialízar uma 
só grafia. Para isso tem à escolha duas boas opções: 

1• aportuguesar essas palavras, como é da índole da Lín_
gia: Baruque, Moleque; Zife; Judite, Jacó, Jó, Ló_~que é 
velha em pão-de-ló (Bueno) 19

, lsaque, Davi, Gade, Josafá; 
Madride, Cide, Calecute etc.; --- -

2~ indicar, na escrita, a consoante final (sem o _inl!til e 
traiçoeiro h), quando e onde pronunciada: Baruc, Moloc, Zif; 
Judit, Jacob, Job, Lot, lsac. David, Gad_,_Josafat_; Madrid, 
Cid,- Calecut etc. Esta grafia ilãu destoa da história e tradição 
da IIngua. É a que encontramos, quase se-m exceÇão, nas 
"Histórias d'Abreviado Testamento Velho", já no séc. XIV, 
como vimos atrás 18• Mais: O POrtUguês se harmonizaria, neste 
ponto, com as línguas românicas -espanhol, italiano. francês 
e romeno- nas quais esta grafia é, a bem dizer, uma cons
tante. O mais ficaria por conta da Base XXI: 

"'Para ressalva de direitos, cada qual poderá manter 
a escrita que, por costume ou registro legal, ado te na as?inatur~ 
do seu _nome." 

Esta norma torna inúteis as coffiplicações, marchas e con
tramarchas dos § § 49 e 5" 

Quem tiver o nome de Lot e quiser enfeitá-lo com um 
h final, rriismo errado, que o faça.· Não com a chancela de 
uma norma oficial, porém. 

Bases II e III 

Nada alteram. Repetem, mais-po!nienorizadamenté, nor-
mas já em vigor. · · · 

Base IV 

Trata das letras consonânticas c (representando a oclusiva 
velar surda lk f) e p, em encontros interiores. 

No § 19, alínea a, ocupa-se das palavras em que as con
soantes indicadas por essas letras são pronunciadas, tanto em 
Portugal como no Brasil e, como é natural, nada se altera 
na grafia. alguns exemplos: compacto, convicção, convicto, 
ficção, pictural; adepto, apto, erupção, eucalipto. Nada, pois 
mudaria; nada para comentar. 

A alínea b dO mesmo. § 19 reporta-se às ditas letras c, 
p, quando escritas em Portugal (e não no Brasil), mas invaria
velmente mudas na pronúnica culta. O projeto as elimina 
sumariamente. Admira-nos tenha a Comissão portuguesa ace
dido a tal supressão indiscriminada. F~riam essas l~tras falta 
irremediável aos_ portugueses, nos casos em que, embQra mu
das, não são inúteis - indicam que a vogal precedente deve 
ser pronunciada com timbre aberto: colecção!Koleção/, direc
tor/diretôr/, lectivo /letivo/, adoptar /adotár/, excepção/eceção/, 
baptismolbatismo/ e Omitas outras m. Sabemos que os portu
gueses praticamente elidem a vogal pretônica. Ora, eliminados 
o-c e o p dessas palavras, ficariam elas sem nenhuma indicação 
de que a vogal pretônica deve ser pronunciada aberta. Isto, 
com o tempo, implicaria deformações como /Kol'ção/, /dir' 
tôr/, ad'tár/, /b'tísmo/ etc. O português de além-mar tornou-se 
um tanto ou quanto áspero. Atribuímos isso à elisão das vogais 
pretónicas, pelo menos em parte. Todas as vogais são sonoras. 
E natural contribuam para a sonoridade_das palavras. A su
pressão das letras p, c, de que tratamos, com a conseqüente 
elis_ão, com o tempo, da vogal pretônica (deformação que 
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supomos mev1tável), rsto em mais de quinhentas palavras 
usuais, contribuirá decerto para o agravam-ento do problema. 

Contamos no projeto nada menos de catorze casos facul
tativos. Por que não _m-ais um, a bem do Português lusitano? 
Alegar que diferença tão inSignificante, quase imperceptível, 
dificulta o intercâmbio de livros e a aproxima-Ção entre os 
dois povos é Simplesmente ridículo. Não passa de pretexto 
para uma reforma não debatida, mal plane~da e como tal 
inoportuna. O projeto estarrece pela absurdeza e inconse
qüência: há pouco, na Base I,§ 49 , admitiu letra muda, absolu
tamente inútil; aqui, suprime letras indispensáveis à boa pro-
núncia de mais de meio milhar de palavras. --

Ainda na Base IV, I, c, o projeto ad~ite as grafias facto 
e fato e sector e setor, ceptro e cetro. Continua como está: 
em Portugal facto; no Brasil, fato. 

Mas, e a unificação? 

Bases, V, VI e VII 

Nada alteram. 

Base VIII 

No § 19 , a, obs. ---:-Em Portugal se usa metro, judo; 
no Brasil, metrô, judô. O projeto cáriSag-ra-as·ctuas grafias, 
com as duas pronúncias, é claro, e fica tudo resolvido. Na 
mesma observação mencionam-se outras grafias variantes. Pe-
la segunda vez- E a unificação? -

Base IX 

No § 2", a, obs. -Para atender à variedade de pronúncia 
entre Portugal e o Brasil, o projeto admite as grafias sémen 
e sêmen, xénon e xênon, fémur e fémur, vómer e vômer, 
Fênix e Fênizx, ónix e ônix. 

Pela terceira vez - E a unificação? 
No§ 2 9, b, obs. -Mais grafias facultativas, para atender 

à pronúncia lusa e à brasileira: pónei e pônei, gónis e gônis, 
ténis, ténis, bónus e bónus, ónus-e-ónus, tónus e tônus, V é nus 
e Vênus. 

Pela quarta vez -E a unificação? ... _ 
No§ 3~' encontramos algo merecedor de reparo. O projeto 

manda indicar com o acento agudo o timbre aberto dos diton
gos escritos éu, êi, ói, como já atualmentc se faz. Vê-se isto-· 
na Base VII, § 19, na mesma Base VII, § 29, a, e na Base 
VIII, § 1•, d, Na Base IX, § 3•, tratando dos- ditongos ei, 
oi tónicos, em palavras paroxítonas, determina que não se 
use do acento gráficO, quando abertos, por haver neles oscila
ção de timbre. No caso de oscilação, o critério, adotado pelo 
projeto é admitir o ãi::ento confOriiié ___ a_ p·ronúncia em sou. 
Acabamos de ver isso no tópico precedente. Houve aqui a 
mudança de critério, incoeiência inadmissível num sistema 
que deverá merecer a classificação de científico .. Com incon
gruências, nem sistema será. - - - -

No § 49 - em Portugal, nos verbos da 1~ conjugação, 
a primeira: pessoa:-do plural é pronunciada com a tônico fecha
do no ·presente do indicativo: /amãmos/. louvãmos/; e com 
a tónico aberto no pretéríto perfeito: /arnámos/,/louvámosf. 
No Brasil, a vogal é fechada nos dois tempos. O projeto 
adotou, como sói fiier em ea-sos ãiiálogos, a solução da norma 
facultativa. Assim, aqui continuaremos a esciever amamos, 
louvamos nos dois tempos. Portugal continuará a fazer ã dife
rença: amamos, louvamos, no presente; amámos, louvámos 
no pretérito perfeito. Pela quinta vez- E a unificação? ... 

No § 69, b- Acontece com o verbo dar, na primeira 
pessoa do plural do presente do subjuntivo, cousa -semelhante 
à que acabamos de ver no dispositivo precedente: dêmos (com 

acento circunflexo facultativo)- no presente do subjuntivo; 
sem acento no pretérito perfeito. Resultado: em Portugal, 
no caso visto, dêmos, com acento; no Brasil, em qualquer 
hiPótese, deriios~ sem acento. 

- Pela sexta vez- E a unificação? ... 
Junta, na mesma alínea b, outra norma facultativa: fôrma, 

substantivo, com o acento curcunflexo, distinguindo-se de for
ma, com vogal tónica aberta, substantivo ou verbo. 

A solução ideal seria perniitir o acento circunflexo em 
homógrafos hetero fónicos, tQâ_~ vez que o sentido não bê;lstasse 
para distinguir o timbre da.vogal tónica. Uma só nonTiã abálil
geria os casos de pôde, fôrma e outros que ocorram eventual
mente. Quando se diz, por exemplo: "O diretor ontem não 
pôde vir", o acento circunflexo, embora determinado pelas 
normas ortográficas, é francamente desnecessário, evidencia
do que está pelo sentido. 

Os §§ 79' e 89 eliminam o acento circunflexo na vogal 
tónica fechada (a primeira) dos hiatos ee e oo: creem, leem; 
voo, abençoo, em lugar de crêem, lêem; vôo, abençôo. Sem 
o acento, essas palavras parecem-nos um tanto desfiguradas, 
talvez pelo hábito de vê-las sempre de chapéu e estarem aqui 
sem ele. Mas a verdade_é que o tal acento não é de necessidade. 

O § 9'-' (continuamos na Base IX) elimina o acento agudo 
ou circUnflexo de dissílabos paróxitonos em homografia com 
vocábulos proclíticos (dissílabos átonos). Assim, passaríamos 
a escrever, sem o acento agudo: para (do verbo parar ) ; 
pera (forma sincopada de pedra, usada no composto péra
fita); pelo, pela, pelas (formas do verbo pelar); polo, polos 
(e-xtremidade (s); pola, polas(substantivo, surra (s); em o acen
to circunflexo pera (a fruta); pelo (proplongamento filiforme 
qa pele de certos animais) e seu plural pelos; polo, polos 

(filhote (s) de gavião); pola, poJas (galho (s) novo (s). 
Eis uma inovação merecedora de aplausos, que se impu

nha. Nunca pudemos entender por que a Lei n9 5. 765/71, 
tendo suprimido os acentos de homógrafos vivos, atuantes 
na língua, manteve estes, na maior parte dos casos determi~ 
nados pela homografia com palavras e combinações arcaicas. 

O projeto não menciona quê e porquê substantivos e 
côa, côas, do verbo coar, também acentuados para distinção 
com forma átonas. A uniformidade exige que também estes 
percam o acento. 

Base X 

Os parágrafos do 1 ~ ao 69 nada alteram. No § 7o - é 
eliminado o acento agudo no u tónico precedido de q ou 
g e seguindo de e ou de i. Como este caso é intimamente 
ligado ao do trema, comentaremos os dois em conjunto, ãdian
te, na Base XIV. 

Base XI 

Só no § 3" vamos encontrar novidade, ou melhor, a apa
rência de novidade. Atualmente, no Brasil, escrevemos acadê
mico, anatómico, cênico, cômodo, Amazónia, Antônio etc., 
com acentO circUnflexo, conforme a nossa pronúncia~ em Por
tugal, em confonriidade com a pronúncia de lá, escrevem 
nossos irmãos lusos: académico, anatómico, cénico, cómodo, 
Amazónia, António etc. Os brasileiros não vamos mudar a 
nossa pronUncia; tampouco os portugueses. O projeto resolve 
a dificuldade num passe de mágica - admite as duas grafias, 
Os brasileiros continUaremos a escrever acadêmico, Antônio 
etc.; os portugueses escreverão académico, António, como 
já fazem: - - - -- - - - -

Pela sétima vez- E a unificação? ... 
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Base XII 

Trata do acento da crase. Nenhuma alterção. 

Base XIII 

Trãtã-dos acentos grave e circunflexo, índices do acento 
secundário oU sílaba subtônica, já_ suprimidos pela Lei nç. 5. 765, 
de 18-12-71. Sem alteração-

Base XIV 

Trata do_ trema. É ele suprimido, salvo em palavras deri
vadas de nomes próprios estrangeiros, como: hüboeriano (de 
Hübner), mülleriano (de Müller) etc. Os portuguesesjá não 
o empregam. Aboliu-o a Base XXVII do acordo de 1945, _ 

Gladstone Chaves de Melo consid_era (1~ta supressão um 
absurdo 20• E é. Queiram ou não os _mentores da_ inoportuna 
reforma, o trema é útil, digo mal, é necessário para a ptonúncia 
e conservação de grande número de palavras. Sem ele, com 
o tempo, muitas se deformariam. Lembramo-nos de que, 
quando ainda não se usa_va_ o trema, as palavras tranqüilo, 
eqüestie, seqüesfro, s_eqüela e muitas outras_eram proferidas, 
muita- vez, até por pessoas de certo preparo: /trãki1o/, /ekéstre/, 
sekéstro/, /sekéla!_. Q trema foi adotado na or~ografia portu:
guesa exatamente porque foi sentida a necessidade dele. Por 
que, agora, eliminá-lo? É de emprego fact1imo; usa-se nas 
süabas qüe, qüi, güe, gúi, para mostrar que a letra u não 
é muda, mas representa semivogal. Sem o trema, temos que 
= qui = /ki/, gue = /ghe/, gui = /ghil. (Empregamos gh 
para representar _a consoante gué, oclusiva_ v~lar _sy_rda, tam
bém chamada vulg_armente_ g ~uro, como em gola, gula ). 
Aluno do primeirO grau tem colldições de aprender isso, só 
pelo ouvir, mesmo sem apelar para a transcrição fonética. 
Não há motivo para a ojeríza Criada contra_o tema. 

O destempero sob_e de ponto, quando se tenta conjugar 
os verbos de terminações quar, guar, qüir, güuir. No sistema 
atual esses verbos se lêem com facilidade_ e segurança. Na 
pretendida "deforma" transformar-se-iam· em verdadeira ba
bel. Isto porque perderiam, de uma vez, dois sinais diacríticos: 
o trema e o acento agudo na letra u._ Um e?Cemp_lo: obedecendo 
às normas do projeto, escreveríamos argui. Como leremos 
issO? Se o fiZetmi:iS tal qual está escrito, terembs /argbí/, que 
não existe. G-u~Uaz/ghi/, como vemos em consegui, persegui, 
guitarra, etc. No sitema em vigOr temOS: argúi (ele argui) 
e argúi (eu argüi): Com õ acento agudo e o_ trema, _leremos 
qualquer verbo e qualQuer outra palavra sem o menor titubeio. 
Sem eles, muitos leitores flca.rão inseguros, ~perplexos. Que 
adianta um aceilto ou trema a menos, se isto dificulta_a leitura? 

O projeto estampa, ele mesmo, a necessidade do trema. 
Precisaram os seifs autores distinguir as proriúneias variàntes 
bilíngüe e_ bilingue. Como não admitem o trema, grafárani
bilingue ou bilingue". (Base XIV). Não fizer"anúlada. O que 
aí está acento no i da primeira forma iiidica que a palavra 
é proparoxítona; logo, substitui perfeitamente o trema. Enga
nam-se. em geral se admite que existem palavras paróxitonas 
terminadas em ditongo crescente, as quais, numa pronúncia 
enfática, podem ser articuladas como proparoxítonas: gló~ria 
ou gló-ri-a, his-tó-ria ou his-tó-ria etc. Bilingüe, não. Em hipó
tese alguma se diria ~i-lín-gu-e,_ ma~ apen-as bi-lín-güe. É desne
cessário o ãCento agUdo que o sistema de 1943 prescreve no 
i tônico das palavras terminadas em güe, güem (bilíngüe, mín· 
güe, míngüem), tão inútil como o dos verbos de_ terminações 
qüe, qüem, (delinqüe, delinqúem), vedado pelo mesmo dispo-

sitivo. A necessidade da distinção está Da letra u, para saber
mos se ela representa semivogal ou é apenas um símbolo 
etimológico. G-u-e lê-se ghe. Logo, grafando-se bilingue, com 
acento ou sem ele, o que está escrito é /bilinghel-. -

Bilíngüe é a forma etimologicamente legítima, Diacrorii~ 
camente provém em linha reta do latim bilingue (lê-se como 
se tiveSse_ o trema, desnecessário em latim); sincronicamente 
é formada de língua com o prefixo bi. É a única forma acolhida 
pelos dois maiores lexicógrafos portugueses, Aulete 21 e Gon
çalves Viana 3 • 

Bilingue pode ser causada apresentada C"omo exemplo 
de deformação pela falta do trema, que antigamente não se 
usava. Perdeu muito da sua feição_de forma erudita. Deveria 
'significar "o que tem duas línguas". Nasceu bastarda, _mas 
difundiu-se em Portugal e fOi legitimada pelo uso. No Biasil 
não logrou ~asalhado: não a registram os nossos melhores 
dicionários 2 • _--=_:::__ ___ :~~- -- _ 

Mas não param aqui os dislates do projeto quanto ao 
trema. Determina ele que "nem sequer seja usado na poesia" 
(metrificada), para indicar a diérese, quando exigida pela mé
trica. Um exemplo frisante: uma das mais belas e completas 
definiçõe-s de saudade encontra-se· no começo do poema "Ca-
mões", de Garrett: -

"Saudade! gosto amargo de infelizes, 
Delicioso pungir de acerbo-espinho, 
Que me estás repassando o íntimo peito 
Com dor que os seios dalma dilacera, 
-Mas dor que tem prazeres-.- Saüdade!23 

Vemos_que os versos são decassílabos. No primeiro verso, 
o vocábulo saudade lê-se normalmente, sau-da-de, tr_issílaba. 
Mas, no último, a uniformidade do metro exige se faça-uma 
diérese, isto é, que se desdobre o ditongo au num hiato: 
a~u, tornando a palavra tetrasSI1aba sa-ü-da-de. A letra ü, 
tremada, indica isso, evitando se leia; de pé quebrado, o belís
simo verso. Vem o projeto e_ ratifica a malfadada Lei n9 
5.765/71,. infeliz_ at_é_.na pésSima te dação (Lopes) 24

. Desta 
vez foram os sapat~iros além dos_ sapatos. Ousaram tolher 
a liberdade individual. seria (e_ já é) uma lei ineficaz, pois, 
a eficácia d~_ um preceito normativO- "se encontra indissolu
velmente ligada às ldéias de utilidade e de justiça" (Vascon
celos) 25

• Supomos haver demonstrado que a norma não é 
útii_ nem justa, mas prejudicial e injusta; porque exorbitante. 

Bases XV, XVI e XVII 
Do hífen 

-o emprego· do hífen é o ponto cruciante da ortografia 
da Língua Portuguesa. já foi dito_ que "a hifenização é_ uma 
infernizaçãó". (Macambira) 26 • No sistema orotgráfic9 ~m vi
gor temos para regular-lhe o uso de_dezoitonormas. A notícia 
de uma reforma na ortografia trouxe novã esperanÇa: desta 
vez, __ periSalnos, será encOntrado o caminh_o para a raciona
lização. Mas qual! A pretensa reforma brinda-nos com mais 
sete regras - passam de dezoito para vinte e cinco! E ainda 
não bastaram~ pois deixaram esquecidas palavras em que o 
hífen é imprescindível, quais as formadas com os prefixos 
ab, ad, ob, sob, sub, com o elemento seguinte iniciado por 
I ou por r: ab-legar, ad-ligar, sub-lunar~ab-rogar, ad-renal, 
ob-repção, sob-reptício, sub-região_ e_várias outras. Garan
timOs que é possíveLa redução das regras do hífen para muito 
menos da metade, com normas claras, fáceis e objetivaS. Não 
adianta penetramos no emaranhado projeto. É matagal bre~ 
nhoso, sem saída. Preferimos acenar para a desejada solução. 
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Vejamos_:_ 
1. Na comfJoSição. 
Os nomeS cOi:n(>OStoS {substantivos e -ãdjetivos)- distri: 

buem-se em dois grupos que bem conhecemos: -
a) Compostos por aglutinação- Quando o primeiro com

ponente perde a vogal final átona ·ao-ligar-se com o segundo, 
altere-se ou não o radical-seriam escritOs ligados! sem l!ífen, 
como já se faz: aguardente, planalto, pernalto, boquiaberto, 
cabisbaixo, plenilúnio; agridoce, alvinegro, auriverde etc. 

b) Compostos por justaposição - Quando o Primeiro 
elemento mantém a integridade- grafar-se-iam sempr~-coin 
o-hífen: amor-perfeito, gentil-homem, porco-espinho, pé-de
meia, segunda-feira, beija-flor, corre-corre,Ieva-e-traz, bom
bom, cara_;dura, gira-sol, manda-chuva, passa-tempo, roda
pé, vai-vem, - médico-cirúrgico, luso:.brasileiro, sóció-ecO
nômico, político-religioso, afro-negro, fl-anco-es-panhol, an
glo-germânico, ífalo-abissí~J.io, grão--duque, grã-cruz etc. (For
mas com afro, anglo, franco, ítalo, grão, grã, em que houve 
maior perda de elementos, convém sejain incluídas no_ pro
cesso de redução). 

Dir-se-á talvez: 
-Mas estão aí, com hífen, compostos que se escrevem 

juntos porque o primeiro elemento perdeu a autonomia foné
tica. 

Resposta - Abandona-se este critério perturbador. O 
usuário comum da língua não tem condições para· distinguir 
sutis particularidades fonéticas. O VocabUlário OitOgráfico 
da Academia Brasileira de Letras (Editora Bloch, 1981) ad
mite cara-dura e caradura. Cara, neste caso, perdeu ou não 
perdeu a autonomia fonética? - - --

-Escrevê-las juntas é uso antigo, uso-consagrador... . 
Resposta --Atendendo a uso consagrado, nunca se teria 

feito nem faria reforma'algu:i:ria. Era uSo antigo e consagrado 
escrever phosphoro com ph no começo e- no meio. DeV_emos·, 
por Isso, voltar a escrever·assim? - -

Resposta- Ainda que assim fosse, a facilidade, a tran
qüilidade no es_crever compensaria â larga esse pequeno incó
modo. Mas não é verdadeira essa objeção. As palaVraS que 
estão neste ·caso-vão a pouco rriàis de vinte. E não as encon
tramos a cada passo. Nem dá para perceber o acréscimo. 

Atualmente nã_o_se ·sabe quando usar o hffeO ou soldar 
os componentes. Por que sócio-profissional e sociopolítico? 
Outta: cfuem escreve soclopolitico, socioeconômico, sociocul
tural, deveria escrever também 

- socioculturalpolíticoecOD.ómico. 
Palavras deste tamanho nem talvez no alemão ... Essas 

ligações desfiguram a imagem visual dos componentes, geram 
incoerências, produzem ridicularias. Vamos escrever coerente 
e sensatamente: nort~mericano, anátorno-patológico. ~socio-
economico-cultura etc. -

2~ Na prefixação. , _ _ __ - _ _ 
A grande maioria dos prefixoS ligam-se diretamenfe ao 

elemento radical. Por que em alguns apareceu o hífen? Para 
que da ligação direta não resultem leituras erróneas. Bemaven
turado, por exemplo, sem o hífen; se-ria muitas vezes lido 
/be-ma-ve-ru-rá-do/, em vez de bey-a-ve-tu-rá-do/. No início, 
o anteprojeto pretendia que, em lugar de bem-amado, se escre
vesse bemamado. Ainda bem que, a tempo, emendou a mão. 
Isto nos leva diretamente à nor~a que çiey_er_iª'_ p_!_e_sj4iJ_~_o 
emprego do hífen naPrefiXação - qÜarido a junção dos dois 
elementos conduzisse.a uma leitura defeituosa. Cónviriã hou
vesse abundância de exemplos, para lembrar e ilustrar os vá
rios casos.- Seria necessáriá-mais uma que~ outra n~grinha para 
alguJ;ll caso que exija tratamento especial. Entre eles, o dos 

--pre-fixos terminados em vogal, seguidos de elemento come
çado por r e por s que se _dobram: antireligioso, contrasenso, 
ínfrasson e oUtros. 

3. Na sufixação. 
Cousa pouca: com os sufixos açu, guaçu e inirim, quando 

o elemento precedente acaba em vogal tónica: andá-aço, ca
pim-açu, amoré-guaçu~ ariajá-mirfni Ceará-Mirim. 

4. Com os pronomes oblíquOs átonos, na êndise e- na 
mesóclise: encontrei-o, ajudá-lo, confirmou-nos, suceder-lhe; 
ajudá-lo-ei, confirmar-nos-ia etc. 

5. Seria lembrado o- encadeamento vocabular: a ponte 
Rio-Niterói, o percurso Lisboa-Coimbra, a ligação Fortaleza
Maranguape etc., como no projeto. Parece-nos, todavia, que 
neste caso seria preferível o travessão. _ _ _ 

6. O hífen na partiÇãO das palavras, em fim de linha. 
Regrinha tão conhecida mas que nem as Instruções de 1943 
nem o projeto em estudo se lembraram. 

Vejo o leítor: com pouco mais de um quínto das regras 
do projeto, •:om normas simples, ao alcance de qualquer pes~ 
soa alfabetizada, abarcamos, numa visão geral, um problema 
qüe, mesmo com as- dezoitos regras do sistema vigente, poucos 
conseguem dominar. Também aqui acontece o que dissemos 
a respeito da prefixação: será preciso acrescentar uma norma 
ou outra para atender a algum caso especial. 

Base XVIII 

-Versa o apóstrofo. Repete as ilo"rmas vigerites desde t943. 
Um ponto merece reflexão. O projeto, ·como as normas de 
1943, manda que se indique pelo apóstrofo a elis3o da vogal 
e; e-da preposição de, no interior dos substantivos compostos: 
caixa-d'_água, olho-d'água, pau-d'arco, pau-d'alho, estrela 
d'alvB etc. 

Não havendo composição, ou mais praticamente, não 
havendo hífen, que a indica, não haverá o apóstrofo, far-se"-á 
a soldagem direta. Em razão disso, temos o composto copo
d'água, com o sentido de merenda, e copo d'água, (sem pre
juízo de copo de água), indicando um copo cheio d'água ou 
a quantidade d'água de um copo. Parece-nos que, a con_tin_uar 
a distinção, a regra deveria ser invertida. Nos compostos há 
maior integração ou até fusão semântica dos elementos: amOr
perfeito (uma flor), pão-de-16 (um bolo), beija-flor (um pássa
ro). A estes caberia, pois, maior integração gráfica. Coriio, 
porém, a distinção não passa- de uma complicaçlão a mais, 
por que não ligar o d à palavra seguinte em ambos os casos? 

___ A observação final da Base XVIII, que estamos exa_mi
nando,_ ~stabele~e que_ não se ligue, nem comQ o apóstrofo 
nem diretamente, a preposição de às formas articulares ou
prOnomiilais o, a, os, as, oU -Com quaisquer pronomes oU advér
bios iniciados por vogal, nas construções de infinitiVO; nias 
escrevem-se as duas formas sepa~das. 

Primeiramente, quando se trata da ligação de preposição 
de com_ o-artigo definido que antecede_o sujeito, a proibição 
é improcedente. Pode-se fazer ou não fazer a ligação. Encon-
tramos já em Ruide Pina: ~ 

" ... e a cauza DELLE non hir em pessoa, diz, que 
foy porque neste proprio anno começou de Reynar em 
Portugual,.. 
"Depois DA Frota dos Estrangeyros aribar aho porto 
do ma ar .. .'127 • - --- -- -
------ -- -------

E os exemplos se sucedem, passando pelos melhores escri-
tores, até os atuais. _ 

Segundamente(l), neste ponto o projeto exorbit~_ das suas 
funções: sai do campo da ortogiafia, invadindo os domínios 
da sintaxe. 
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Seguem-se~ 

Base XIX 

Das miriúSculas e maiúsculas 
Base XX 

Da -divisãO silábica 
Base XXI 

Das asSínatutas e firmas. 
As três nada apresentam qu~· mereça comentário. 
O projeto foi aprovado pelas Delegações de Angola, Bra

sil, Cabo_ Verde, Guiné..:Bissau, Moçambique, Portugual e Sã~ 
Tomé e Príncipe, a 12 de outubro de 1990. 

. OS SETE_ PAÍSES LUSÓFONOS 

Os mentores do projeto falam, com muita_ ênfase,_ em 
"países lusófonos", "comunidade lusófona". Impressiona. 
Mas serão mesmo sete os componentes dessa _comunidade? 
O' Português é a língua oficial desses países no sentido de 
que é a língua administratíva, não, porém, ii falada pela ÍJÜllO

ria da popula-ção; Fora das capitais é difíCil encontrar quem 
fale o Português. Falam-se os dialetos crioulos. O Português 
era visto corno a "língua do colonizador." Isto explica a prefe
rênCia dos dialetos próprios, ''como uma fcirma de resistência 
ao poder colonialista e sobretudo como maneira de assegurar 
a autonomia cultural" (margarido)28• Os colonos portugueses 
pouco se preocuparam com a escol_arização ·e conseqüente 
difusão da Língua Portuguesa. Quando Angola se tornou inde
pendente, em 1975, apenas cerca de 3% da população falavam 
e escreviam ·o Português. Em Moçambique. em 1985, apenas 
1%. 

be lá para cá Dão se deve esperar mudança considerável. 
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, ambos de população 
reduzida, têm situações parecidas. O Protuguêsé língua mino
ritária. As práticas culturais autóctones, como as canções e 
os ates religiosos, são realizadas em crioulo. Cabo_ Verde tem 
duas línguas oficiais: CrPortuguês e u cdóUlo, "Em Guiné

. Bissau, no máximo 10% da população falam Português. Não 
se trata, portanto, de "países de expressão portuguesa", como 
térn sido proclamados. - -

Está explicado o desinteresse dos representantres desses 
países·toéa:nü~ à reforma_-õrtdgráfica-. É o próprio Dr. Antônio 
Houaiss quem declara: 

"Os países africanos adotaram unia_ atitUde absoluta
mente isenta. A atitudes deles é extremamen~e útil para 
nós. Eles dizem: Isto é um problema entre vocês dois. 
O que vocês decidirem nós aceita-mos. "29 

Como sabemos, "vocês dois" são o _Brasil e Portugual, 
únicos paíseS de língua portuguesa, no sentido pleno da expres
são. 

NOTA ~Para con,hecimento da v~rdadeira.situa:ção da 
Língua Portuguesa na Africa, leiam-se os CXceleiltes ar-t~os 
de Alfredo Margarido e de Sílvio Eliã;·publiCac'fos na ievlsta
"Língua e Texto .. , órgão do Círculo Lingüfstico do Rio de 
Janeiro e da Academia Brasileira de Filologia -Salamandra 
Consultaria Editorial S/ A. -Av. Nilo Peçanha, 155/510 -
Rio de Janeiro- RJ. CEP_2_0020- Te!. (021) 240-6306. 

A MALOGRADA UNIFICAÇÃO 

Vol' .nos ao iníciO do projeto, ao seu título_- "Projeto 
de Ortogtdfia Unificada da Língua Portuguesa''. A unifiCaÇão 
é dada como a meta primordial, a razão de ser da reforma. 

(1) Desculpem o arcaísmo, usado_cle-_ prop-&:ito: É interessante, prático, 
merece ressuscitado. 

Será atingido este ob]etivo? Em Portugual é forte a reação 
contra o acordo. Nove mil pessoas assinaram documento con
tra ele. Estão entre os discordantes figúras de projeção cultural 
marcante, como Virgílio Ferreira e José Saramago, es_critores 
de renome internacionaL Alguns já declararam que continua
riam a escrever como dantes_,_ limitando, assim os-efeito"s da 
reforma. E há o pior: mesmo que ac_ontecesse o impossível 
e todos os lusos aplaudissem o acord0 7 a unificação não aconte
ceria. Da análise que acabamos de_ fazer na_cJ_a ressalta __ com 
maio i evidência: o projeto não vinga o seu objefivo. A difiCul
dade ou mesmo a impossibilidade em conciliar divergênciaS 
le_va-o com freqüência a acomodações que deixam as diferen
ças como estão. Há no projeto cator4e casos opcionais. Deles, 
pelo menos a metade .destina-se a esSes arranjos. Não exagera 
o _Pr. José Alves Fernandes, atual Presidente da_ Academia 
Cearense de Língua Portuguesa: -

"Como está, o atualProjetoparece destinar-se antes à 
oficialização das divergências irredutíveis de formas gráfi
cas lusitanas e brasilefr"as qu-e assinalam, por meio de 
diacríticos, as respectivas pronúncias, do_ que a procla
mada unificação da nossa ortografia. "30 

PARA QUE A UNIFICAÇÃO? 
·Os partidáriOS- dá reforma ortográfica, para angàiiar 

apoio, arvoraram a· bandeira da unificaçãO. Foi preciso mos
trar-mos que o projeto não alcança esse objetivo. Não, porém, 
que a julguemos necessária. 

Diz-se que o Português é a única língua do mundo com 
duas_ ortografias. Nada mais falso. Há uma_ só e mesma ortogra
fi~. As diferenças entre o Brasil e Portugual são tão irrele
vantes que, na leitura correDie, mal se perecebem. 

Afirma o Dr. Houaiss_, numa entrevista concedida à UBE: 

"SãQ pequenas as diferenças, mas pertubadoras. "31 

Pequenas, si~; pertubadoras.--não. É fácil prova~. sUpo
nl_la:rpo~ çstá um_Prasileirq _;i_ler.algum livro de _Portugual. 
Nele vai encontrar palavras com uni c ( =k) ou_ p, uSados 
só naquele país, mudos, mas necessários para indicar a pronún
cia da vogal precedente: lectivo, baptismo, adaptar, excepção 
etc. Terá o brasileii"ó de interromper a leitura, correr ao-dicio
n~rio, para ver o sigiliiiCado dessas palavras? Fará o mesmo 
um irm~o luso, por falta dessas letras, ao ler obras editadas 
no Brasil? h ridíCUlo, até revolta vermos diferenças dessas 
apontadas como obstáculo ao intercâmbio cultural ou de livros 
e à aproximação entre os dois povos. Há quase meio- século 
Portugual segue o ac_ordo de 1945 e nós, o ~iste~ de 1943. 
Se a aproximação e intercâmbio não fOram os desejados, ou
tras serão as causas, que não bagatelãs ortográficas. _Quem-
vai aprovar, agora, a veracidade desta nossa afirmação é o 
próprio Dr. Antônio Houaiss_. 

Vejãmos. 
_Alguém afirmo"u que, Com a "reforma'\ tudo o que foi 

impre-sso ·em português, até hoje, teria de ser reimpresso. 
V~m o D_r. Houaiss e contrapõe,_em reportagem publicada 
nO Jornal do Brasll: -

_:---~'E_':! pergiintci se quem diz isSO já deixou de ler algum 
_!!vrC? do__séclllo passadO ou do início deste, se é que leu 
algUm, por -cituSã daS-diferenças ortOgráficas?.-.-n 

Sabemos que no século passado e início deste se escrevia 
na orthographia latina obedecendo ainda à etymologia das 
palavras gregas. Grafava-se sciencia, litteratura, grammatlca, 
difficil, penna (de aves), elle (pronome), machina (máquinã.),
thema, pharmacia, diphtongo, phosphoro e coisas semelhan
tes. Acha o Dr. Houaiss que diferenças tamanhas não impe-
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dem se leiam ainda hoje livros daquele tempo. Mas as diferen
ças ínfimas entre a ortografia lusa e a brasileira chama-as 
perturbadoras! Justificam uma reforma ortográfica com a can
seqüente inutilizaçã6 de milhares_ e milhares de livros ~ sem 
esquecer as matrizes que barateiam novaS tiragensL ... ,---

Perturbadoras _são as divergências léxicas, ortoépicas e 
sintáticaS_ entre os dois falares. Estas, nenhum acordo nem 
projeto conseguirão detê-las. São de tal monta que, em Portu
gual, "traduzem" obras literárias brasileiras para o Português 
de lá. Temos "Menino de Engenho" "traduzido" para o Portu
guês lusitano. Vejamos este passo. 

Em José Lins do Rego: 
"Um moleque chegou gritando 
-.O partido da Paciência está E"gando fogo! 

Tiiiha sido fafsca do trem, na certa." 

Na "tradução" lusa: 
"Um moleque chegou a gritar: _ 
-O partidO da PaciêiJ.cia está-a-· arder! 
Tinha sido faísca do comboio, decerto. "34 

Sejain procuradas e encontradas as causas que prejudicam 
o intercâmbio cultural ou de livros. As disparidades-ortográ
ficas, irrelevantes, são ·pretexto, não motivo, para urna refor
ma apressada, eivada de contradições e falhas e, ainda niais, 
prejUdicial. 

SIMPLIFICAÇÃO 

Lemos em Gladstone Chaves de Melo.:. 
"A escrita é a-re-presentaÇão-da realidade lingüística, 

por meio de sinais j)erCe-pitíVeis à vístâ_,,--- -- ~~ ----:_-

A escrita é, póis, a fotografia da língua ... Daí ve'tll 
que a ortografia SCiá tanto melhor quanto mais precisa
mente corresponder à realidade falada. " 35 

Não vem esta citação em defesa duma ortografia rigOrosa
mente fonética. Sabemos ser ela um ideal irrealizável. Quere
mos dizer que a escrita existe para ser lida. Conseqüente
mente, será boa na proporção em que permitir a leitura com 
facilidade e segurança. Concordamos que·as reformas ortográ
ficas devem tender para a simplifiCaçãO: Todavia deve esta 
esbarrar ao ponto em que dificulta a leitura. Do coDtràii.o 
perderia a sua exclusiva fiilalidade. Vem isto a propósíto da 
supressão, em PÕrtugual, das letras c e -p mudas, quando 
indicam a pronúncia da vogal precedente (Base IV,§ 19, alínea 
b) e da eliminação do trema (Base XIV). Prejudicariam a 
leitura gravemente e deformariam com o tempo inúméras 
palavras, de _modo irremediável. Sabemos que a língua não 
é estática, é dinârriíca. Deve devolver normalmente, porém. 
E não degenerar-se por força de lei o decreto. 

PREJUÍZOS INÚTEIS 
Na verdade, tudo o que foi impresSO até hoje erri portu

guês não teria de ser reimpresSo. Mas muitos, muitos livros 
ficariam perdidos: todos os dicionários,-pasSabdo pelas gramá
ticas e atingindo os demais livx_:os didático~.,OS prejufzos para 
as editoras seriaiii-iricálCiiláveTS: Os livros: subiriam de preço. 
Mairores sacrifícios para as famílias cjue preCISam pôr os filhos 
a estudar. Na crise económica que nos sufOca, não se--pode 
nem deve impor à Nação mais este sacriffci<:f. E, ainda, para 
deixar a <>rtografia pior do que está. Pensem nisto os nossos 
representantes no Congresso Nacional, os defensores deste 
Povo tão s_ofrido. Lembrem-se das montanhas de livros que, 
inutilizados, serão destruídos; dos que ficarão com seus livros 
perdidos e não poderão comprar outros. Não respondem por 

este _crime contra a Educação, contra a Cultura, contra a 
nossa já magra economia. o 

CONCLUSÃO 
A análise crítica a que procedemos leva-nos à conslusão 

de que o Projeto- da Ortografia Unificada: 
a) é ieneficaz - não promove a propalada unificação-

ortográfica; -
b) é inútil- nada adianta para o intercâmbio cultural; 
c) é incoveniente- acarreta prejuízos acima di expecti-

tiva, numa crise económica~hacionaT.- - --
- Ein face da CofivenÇãO-e:Otre o Brasil e PortUiUal, assilla

da em dezembro de 1943, promulgada, em nosso País, por 
decreto da ditadura36

, mas depois aprovada por um Decreto 
Legislativo37, não deve o Brasil aprovar reforma ortográfica, 
a não ser de acordo com Portugual. Nada, porém, o obriga 
a acl_otar u_ma qualquer, aceita por Portugual. Proceda-se ao 
estudo de um projeto mais consistente, amplamente divulgadO 
e debatido; sejam ouvidos as respeitáveis instituições especia
lizadas e, com calma, trata-se de uma reforma duradoura. 
Aguarda-se, para a vigência, ocasião oportuna, quando supe~ 
rada ou ao menos atenuada a crise económica, ora sufOcante. 
Do pr_ojeto atual, feito à socapá, ineficaz:-inúiil, inoportuno, 
que autoritariamente nos querem impingir, deste nos livre 
Deus Nosso Senhor, e o Congresso Nacional. 
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Brasileira -Rio, 1957. 
c) BUENO, Francisco da Silveira- v. n~ 20. 
d)AULETE, Caldas---Ampliado por Hamilcar de Garcia --2J edição 
- Ed. Delta S. A.- 1964, I vol. _ 
e) SILVA, Adalberto Prado e-Nov~ Dicionário Brasileiro- Melhora
mentos- 6' ed.- São Paulo, 1970- Vol. L 
f) OLIVEIRA, Cândido de -Dicionário _Mor da Lfugua Portuguesa 
- Livromor Editora Ltda. -São Paulo, 1972 -1 vol. _ 
g) FERNANDES, Francisco - Dlci~mário Brasileiro Contemporllneo 
- 3• ed.- Ed. Globo- Porto Alegre, 1974. Vol. I, 
h) FERREIRA, Aurélío Buarque de Holanda- Novo Dicionário da 
Lingua Portuguesa- Ed. Nova Fronteira- Rio de_ Janeiro, 1975. 
i) CUNHA, António Geraldo da- Dicionário Etimolózlco Nova Fron-
teira- Rio de Janeiro, 1982. -
J1 NASCENTE, Antenor- Dicionário da Língua Portuguesa, da Aca
demia Brasileira de Letras- Bloch Editores- Rio de Janeiro, 1988 

23 GARRETI, João Batista Leitão de Almeida- Cam6es- Livraria Lello 
& Irmão- Porto, 1945, pág. 1. 

24. LOPES, EdmOson Mo_nteiro - AtualizaçAo Gramatical do J>Qrtuguês 
do Brasil - ,secretaria da Cultura - Estado do Ceará - Fortaleza, 
1983. pág. 175. 

25~ S ASCONCELOS, Arnaldo -Teoria da Norma Juridica- Ed. Forense 
-Rio, 1978- pág. 318. _ _ 

26. MACAMBIRA, José Rebouças- Português Estrutural- 2• ed. -
Pioneira- São Paulo, 1978- pág. 69. - -- -

, 27. PINA, Rui de -Cronica Del Rey D. Sancho I- Lello & Irmão
Porto,1977 -cap. vnr;pãgs. 33 e 86. 

28. MARGARIDO, Alfredo, A Multiplicidade das Situações da Lfngua Por
tuguesa em África- Revista Língua e Texto, órgão do Centro L0güfs
tico do Rlo de Janeiro e da Academia Bras_ileira de_ Filologia - Ed. 
Salamandra- Rio, n9 1•, págs. de 36 a 51. · 

29. Declaração do Dr. AntOnio Houaiss numa_ entrevista publicada no O 
Povo de 28-4-91, pág. 13-B. 

30. Artigo publicado em O Povo de 28-4-91, pág. 13-B. 
31. Entrevista publicada no jornal, edição e página indicadas no número 

precedente. . 
32. Entrevista publicada no Jornal do Brasil, edição de 8-12-90, pág. 9, conti

nuação da pág. 1-B. 
33. RE_GO, José Lins do -Menino de Engenho- Livraria José Olímpia 

-Rio, 1981- Cap. 31. 
34. REGO, José Lins do_- Menino de Engenho- Doldlnho- Ed. Livros 

do Brasil- Lisboa, s/d- cap. 31, pág. 78. -- --- -
35. _Ver obra ind_iÇ<l,da no n9 21, págs. 202 e 203. 
36. Convenção Ortográfica entre o Brasil e Portugal, assinada em Lisboa 

a 29-12-43. Prom~,~.lgada no Brasil pelo Decreton• 14.533, de 18-1-44, 
ambos publicados no DO de 20-1-44. Aprovada pelo Decreto Legislativo 
n'9, de 29-5-57, DO de 1?-6-1957. 

37. Decreto Legislativo n• 9, de 29-5-1957, DO de 1'..()-1957. 

Do mesmo autor: 
Apontamentos de Português- 2• edição - Editora A. Batista Fontenele -

Fortaleza, 1958. 
Estudo dos Pronomes- Separata do livro anterior, publicada pela Universidade 

Federal do Cea:rá para os Cursos de Comunicação do_Centro de Cultura 
Portuguesa- Fortaleza, 1971. 

Treinamento Programado de Português (para cursos de secretariado) - 3• 
edição- Publ. Cepede- Fortaleza, 1972. 

Sald Ali- Mestre de Ontem e de Hoje- Fortaleza, 1978. 
Nomenclatura Gr.amaticallJrasileira- Anteprojeto para atualização - Forta

leza- 1984:- Qualificado como excelente pela Comissão _designada 
para examiná-lo no V Encontro Nacional da Língua Portuguesa, em 
Florianópolis, 1984. 

Ortografta Atualizada - 7• edição - Editora LQurenço Filh9 - fprtaleza, 
1982. 

Atualização Gramatical do Português do Brasil - Secretaria da Cultura do 
Estado do Ceará_- Fortaleza, 1983. Sucesso de crítica por _parte dos 
maiS-destados Mestres brasileiros do Vernáculo. 

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, o 
Sr. Mauro lienevides, Presidente, deixa a cadeira da presi~ 
dência, que é ocupada pelo Sr. Lavoísier Maia, Suplente 
de Secretário. 

Duranteo discurso do Sr. Cid Sab6ia de Carvalho, o 
Sr. Lavoisier Maia~ Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, peço a palavra como 
Líder. · 

O SR. PRESIDENTE )Mauro Benevides) - Aguarde 
um inoiitento, nobre Senador. - -

Declaro oficialmente entregue o expediente da Academia 
Cearense de Língua Portuguesa, depois do brilhante pronun~ 
ciamento do Senador Cid Sabóia de Carvalho. · · 

Já havia eu tomado conhecimento de que S. Ex~ fora 
escolhido para essa importante missão, e o Presidente da Aca~ 
demia, Professor Edmilson Monteiro Lopes, deu-me ciência, 
nã -iãrde de ontem, que o Senador Cid Sabóia de Carvalho 
deveria fazer a entrega desse importante documento ao Sena;. 
do Federal, a fim de que, no momento próprio, sobre ele 
se debrucem todos os Srs. Senadores. 

Agradeço portanto ao Senador Cid Sabóia de Carvalho 
as referências que fez à atu3ção do Presidente, e darei a esses 
importanteS documento o seguimento que ele realmente mere
ce no âmbito do Senado Federal. 

O Sr. Humberto Luçeoa- Sr~ Pre$~dente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra au nobre Senador Humberto Lucena. 

· 'Ú SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem.) Sr. Presidente, vai ocupar a tribuna, em nome da Lide
rança do PMDB, o Senador José Fogaça. Também estou enca~ 
minhando a Mesa, devidamente formalizado, requerime~to 
subscrito por 55 Srs. Senadores, solicitando a instalação de 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncia de 
corrupção, envolvendo subornos de autoridades, sobretudo 
do ex-ministro do Trabalho e da Previdência SociaJ, Antonio 
Rogério Magri, em parcelamento de débito junto à Previ~ 
dência Social, inclusive. 

Era o que t1nha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benvides)- O documento 
será oportunamente lido, nobre Líder Humberto Lucena. 

Concedo a palavra, como Líder_ do PMDB, ao nobre 
Senador José Fo_gaça. 

O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revtsão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, antes de mais nada, quero agradecer ao Líder 
do PMDB, Senador Humberto Lucena, por dois motivos: 
primeiro, porque S. Ex~ me cede o espeço que lhe cabe como 
Líder do meu Partido; em segundo lugar, pelo gesto de solida~ 
riedade, pelo gesto de apreço, pelo gesto de companheiriSmo 
político~ que reputo um gesto próprio da natureza e do com
portamento, como pessoa humana, do Senador Humberto 
Lucena. 

Sr. Pi"esidente, venho iJ. esta tribuna para responder as 
11 páginas do parecer de plenário dado pelo Senador José 
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Paulo Bisol na última quinta:-feira, a respeito do Projeto de 
Lei do Senado n"' 173/91, que dispõe sobre a liber?ade de 
imprensa, de opinião e de infórffiaçáo. - --

Tenho a intenção, Sr. Presidente, de rebater os argu
mentos aqui expendidos pelo nobre Senador José Paulo Bisol, 
no que diz respeito a dois pontos qu~ s_ão centrais no seu 
pronunciamento. To das as onze laudas do Diário do Congresso 
Nacional, do Diário do Senado Federal , que são ocupadas 
pelo parecer de plenário do_ Senador José Paulo Bisol, voltam
se convergentemente para dois pontos. S. Ex• __ qu~~ provar 
basicamente duas coisas. Primeiio, S. E~--âesejã:-provar no 
seu parecer que eu, Senador José Fogaça, não posso cOntinuar 
na condição de Relator do projeto de Lei n9 17~, ou ~ej~, 
S. Ex• deseja provar que caí da condição de Relator. A segunda 
questão, o segundo ponto sobre o qual se concentram as pala
vras, as argumentações, toda a elegia montada em seu parecer 
pelo Senador José Paulo Bisol, é o fato de S. Ex~ considerar 
a Lei de_ Imprensa, no que tange às penas que ela cornina, 
inconstitucional. 

Então, são dois pontos, Sr. Presidente; sobre os quais 
sinto-me responsabilidade, neste momento, de abordar. 

Tenho urna vocação muito precária para a autodefesa. 
Não venho fazer aqui a defesa de minha permanência como 
relator. Não venho fazer aqui a defesa da minha continuidade 
nesta tarefa, incumbência que me foi passada honrosamente 
por um dos maiores Semidores desta Casa, o Senador Nelson 
Carneiro. Quando recebia do Senador Nelson Carneiro o pro
jeto de Lei de Imprensa, disse-me S. Ex~ "Trata..:se de um 
projeto polêmico, que va-r-mexer-nas entranhas dos interesses 
maiores deste País, vai mexer nas vísceras do Poder". E não 
há nenhuma dúvida quando se trata da relação da imprensa 
com a sociedade e da relação da imprensa com o Poder do 
Estado. Isto irrita as epidermes, isto pioVõ-ca urticária nas 
mentes menos avisadas. 

De modo, Sr. Presidente, que não tenho nenh\lma voca
ção, nenhum desejo, nenhuma pretenção de_vif aCJ.uí instalar 
um panegíriCo das minhas qualidades como relator. O que 
venho fazer aqui é tentar provar, tentar levar à evidência 
dos Srs. Senadores que não há nehuma inorporação ética 
e nehum desvio regimental ao continuar ocupando a condição 
de relator, desempenhando-me das tarefas que me foram atri~ 
buídas, aS quais procuro cum-prir dignamente. 

Mas, vamos aos fatos, vamos ao texto, Sr. Presidente. 
Antes de mais nada, quero também dizer, co_mo fez q ~e_m1.~or 
Paulo Biso i, que sou seu amigo. Fui também seu companheiro 
de campanha e, como S. Ex• diz na página 2 do s_eu pronuncia-
mento, até hoje somos íntimos. - - ·· 

Diz, também, o Senador José Paulo Biso!: ''Me senti 
um pouco inibido para fazer este relatório". 

Na verdade, tenho a impressão de que S. EX1' não desUsou, 
do ponto de vista ético, em momento algu~)~J'~st~, o Senador 
José Paulo Bisol está rigorosamente correto e acober~ado por 
todos os mais comezinhos e elementares preceitos étiCoS: 

Alguém deve se sentir inibido para elogiar. Agora_. inibido 
para criticar? Do ponto de Vista ético, não há inibiÇão, Sr. 
Presidente._ Portanto, quero aqui defender a po_stur~ do S~na
dor José Paulo Bisol. S. Ex~, em cinco anos de mandato, 
não tem uma palavra - isto posso pesquisar ponto a ponto 
nos Anais desta Casa- não- há, em nenhum momento, uma 
palavra, um gesto, uma atitude de S. Ex~ em meu favor. 
Isto mostra a limpeza de caráter do Senador José Paulo Bisol. 

Quando alguém vier acusá-lo de regionalista, de proteger 
seus conterrâneos, de estar a lado dos seus companheiros 

de campanha, não aceitarei acusações de bairrismo, regiona
lismo, solidariedade efetiva irracional. Esta acusação não cabe 
ao Senador José Paulo Bisai, e eu me dou como exemplo 
a quem quer que seja. São cinco anos nesta Casa, e não 
há nenhum ato de solidariedade, nenhum gesto de apoio, 
nenhuma palavra de estímulo sobre nada! 

Aliás, o que tenho como exemplo são todas as em_endas_ 
que fiz a projetas que S. Ex~ ielatou. Foram todas elas rejeita
das. Não há um exe~plo de emenda a que elas rejeitadas. 
Não há um exemplo de emenda a que S. Ex~ tenha cj.ado 
parecer favorável. E isto é o que conta a favor do Senador 
José Paulo Bisol: jamais protegeu o seu contai"réneo,' jamais 
esteve ao meu lado nas questões e posições que assumi. De 
modo que são cinco anos nesta Casa e não há um milímetro 
dos Anais desta Casa que possam registrar ou testemunhar 
solidariedade pessoal ou afetivo irracional do Senador José 
Paulo Bisol em relação a mim. O Seriadoi:" José Paulo Bisol 
é um homem honrado e jamais protegeU este seu Compa
nheiro. 

Daí por que não há razão para questionar a validade 
das suas ponderações. São ponderações feitas com a mais 
abs_oluta racionalid.ade, com a mais absoluta lucidez, e não 
há nisso um pingo só de irracionalidade ou de afetividade. 
Ao contrário,_ isso é fruto de urna pessoa que pensou, que 
meditou e cujo poder de crítica e autocrítica -todos ·aqui 
conhecem -é incomensurável. 

Urna prova de que amizade, proximidade, conterranei
dade, não são fatores que desviam a racionalidade do Senador 
1osé Paulo Bisol, é que ele me dedicou seu mais longo pronun
ciamento no Senado: são onze páginas; o mais longo discurso 
dos seus cinco anos nesta Casa a mim foram dedicados para 
críticar. Isto é prova de isenção. 

Vejam V. Ex~, o Senador José Paulo Biso!, a quem ontem 
tive o cuidado de comunicar, desta cadeira, que hoje lhe daria 
a resposta em plenário, um determinado momento do seu 
parecer, depois de todo o seu arrazoado, conclui da seguinte 
maneira: 

"Significa, Sr. Presidente, que, no caso, o Senador 
José Fogaça, tendo apresentado substitutivo, caíU da-
condição de Relator." 

Antes, em outro momento, na página 2, S. E.x~ diz: 

"Não sou, no momento, Relator da Comissão de 
Assuntos Sociais; sou um relatpr deSignado por V. Ex~, 
rio uso de uma prerrogativâ~ de uma faculdade de que 
lhe confere o Regimento, no art. 140." 

Em outras palavras, o que- se põde dizer tranqüilanieDte 
é que S. Ex~ o Senador José Paulo Bisol propôs Ou argumentou 
que devo cair da condição de Relator e S. Ex", evidentemente, 
teria sido nomeado para ocupar a mesma posição que ocupo. 

_Sr. Presidente, vamos aos fatos e vamos às questões dire
tas, particulares e detalhadas deste assunto. 

Por que argumenta o Senador José Paulo Bisol que não 
devo mais ser o Relator da Lei de Imprensa? Diz S. Ex~ 
o seguinte, a respeito do seu conceito de substitutivo. 

"O conceito de substitutivo é fundamental no pro~ 
cesso legislatiyo. Nãopodemos conceber um processo 
legislativo sem o conceito de substitutivo. No entanto, 
no nosso Regimento Interno, só encontramos essa refe
rência, e de forma discutível, no capítulo que diz respei
to ã :tmineração das proposições. 
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"Conforme o art. 243, emenda integral Dão é mais 
emenda é substituivo, porque quando se substitui, 
trata-se algo do seu lugar e coloca-se outra coisa. O 
conceito de substitutivo integral é pleonástico porque 
implica necessariamente a rejêição do todo." 

Como corolário desses seus argumentos •. diz o Senador 
José Paulo Biso!: · 

"Ora, se o Senador José Fogaça apres-entou um 
substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, inevitavelmente o projeto morreu, 
o projeto foi extinto e no seu lugar há um outro projeto 
que seria o substitutivo. O relator que produziu o subs
titutivo não pode continuar sendo o relator desse cha~
mado ou suposto novo projeto." 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, há um ciTo de pre
missa. Em todo silogismo, em toda técnica de argarrientáção, 
as conclusões são sempre brilhantes, são sempre retunbantes, 
são sempre inconstestáveíS.-Mas, se nós, silogisticãffierite Va
mos analisar as premissas, aí talvez consigamos apanhar algum 
erro, algum desvio, alguma situação menos suStentável. 

Veja V. Ex\ antes de mais nada, recorrendo ao próprio 
art. 246, citado pelo Senador José Paulo Bisol, diz: 

"§ 49 Art. 246 - A emenda que substituir inte
gralmente o projeto terá, em seguida ao número, entre 
parenteses, a indicação "substitutivo": A emenda que 
substituir! 

S. Ex" ao inciar-o seU -parecer, falou em semiologia, em 
lingüística, em epistérilôlogia. Eu não me valho de nenhuma 
dessas ciências modernas. Eu me valho, fâo.:so-mente, da grá
matica da língua portuguesa. O verbo "Substituir" está aqui 
no modo que é o futuro do subjuntivo. E o futuro do subjun
tivo é o modo da condicionalidade, é o modo da suposição, 
da transitoriedade. Esta -é a caractéristiCa ·aesse mOdo verbal. 
Isto aqui não é um Tnfiriítívo, isto aqui é o futurêi do-subjuntiVo. 
Não estou fazendo esta referência para tentar imítai-õ orador· 
anterior, o meu Colega, Sena-dor Cid Sabóia de Carvalho, 
que aqui deu urna aula magistral da Língua portuguesa. Estou 
aqui fazendo esta referência para mostrar que o Senador José 
Paulo Bisol se equivocou ao imaginar que o sentidO de substi
tuir, aqui, é o sentido que tenha caráter definitivo, petemp
tório, cabal, irretorquível. Não, é um caráter transitório, dinâ
mico, processualísticó, cm andamento. E cofio istO~ pode ser 
provado? Pode ser provado? Pode ser provado por um racio
cínio simples e que não_ é uma falsidade premissa!. 

É simples, Sr, Presidente, é muito simples. 
Quando se aproVa um substitutivo numa Comissão, como 

fizemos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
nós não aniquilamos, nós .não matamos o projeto original. 

Ao produzirmos um substitutivo, nós fazemos, isto sim, 
estabelecemos~ isto sim, a coexistêncía ti'am"itadonal do substi
tutivo ao lado do projeto. O pai gera o filho e ambos passam 
a viver solidária, conjuntamente, no processo de tramitação. 

E qual, é Sr. Presidente, a sustentação mais precisa e 
irretorquível do que estou dizendo? É que, quando ambos 
vem para o plenário, o substitutivo, de mão dada com o proje
to, o Plenário tem que dizer o que _ele prefere votar: se o 
projeto original ou o substitutivo. Notem: se o__ projeto já 
estivesse morto, se o projeto já tivesse sido _extinto, se já 
tivesse sido varrido do mapa legislativo, se já estivesse no 
túmulo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
eu _não poderia, aqui no plenário, Sr. Presidente, fazer um 
requerimento de preferência para-o projeto. Eu só posso fazer 

requerimento de preferência para o projeto- porque o projeto 
está vivo e coe"xiste com o subsHtutivo. Ambos vivem de rna
n,eira harrnc)nica e int~gral. Aliás, por isso que, corretamente, 
os autores do Regimento Interno desta Casa usaram a palavra 
substitutivo , e não a palavra substituto. Porque substitutivo, 
está lá no Caldas Aulete, isto é absolutamente primacial, nesta 
nossa discussão, está lá no Caldãs--Aulete, que diz, precisa 
e inequivocamente, o seguinte: substitutivo é aquilo que é 
capaz de substituir, que é capaz, tem um estado potencial 
de substituição, está em processo de vir a substituir. E quando 
é que se dá, então, a morte do projeto e_ a ascenção e o 
triunfo do substitutivo? Só se dá quando o Plenário , como 
seu gesto l).ltimo de toda a tramitação, o Plenário aprova 
o substitutivo, este, sim, mata o projeto, e isto significa o 
triunfo do substitutivo, a sua afirmação. Aí, passa a ser um 
projeto, mas aí está em outra Casa, já está na Câmára dos 
Deputados, e é evidente que, a partir daí, eu não posso mais 
ser relator. 

Foi, talvez, por isto, que o Senador Nelson Carneiro 
me disse, e disse isto, também, na Comissão de Constituição, 
Justiç~ e Çidadania,. que é a primeira vez. em 40 anos -
e se há uma experiência parlamentar que eu respeito, que 
c_onsid~ro da~ mais profícuas e mais frutíferas da" História 
do Brasil, em termos de legislar, e S._ Ex• é quase que co:rno 
compulsivo na sua competênCia legiferante - se há_ algUém 
que deva ser respeitado é o Senador Nelson Carneiro. Ele 
diz que, em quarenta anos de vida parlamentar, nunca havia 
levantado essa questão. Mas, o meu amigo íntimo, Senador 
José Paulo Biso!, após cinco anos no Senado - cinco anos 
no Senado! - descobriu que, quando eu estou relatando o 
Projeto da Lei de Imprensa, não_ posso, não devo, não tenho 
razão mais· para continuar- relatarido. Vejam â is-ençãO ·-e á. 
grandeza de S. Ex~ Não há nenhum sentimento de conterra
neidade que lhe possa ser acusado esse tipo de postura. 

Sr. Presidente, sinto-me na obrigação de ler, aqui, o § 
1~ do art. 126 do regimento Interno, no Capítulo X -"Dos 
Relatores" - apenas para corroborar, para dar sustentação 
aii que "estou aizendo. 

Diz o§ 1': 

"Art. 126 ......................•.. , ... , .... _., •. ~ ........ -•... 
§ 19 O _Relator do projeto será o das emendas 

a este oferecisas em plenário, salvo ausência ou recu
sa." 

Quem relata o projeto na Comissão relata-o, igualmente, 
em p_lenário, para o fim da sua Comissão ou recusa. 

Sr. Presidente, recuSa, jamais! E ausência, só por morte 
ou doença. 

Sr. Presidente, há uma série de argumentações do Sena
dor José Paulo Bisol a respeito do conceito de substitutivo. 
Diz S. Ex~ - Quando substitUo, tiro do espaço conceituai, 
do espaço Regimental, uma coisa e ponho outra. 

Acho que não há ninguém que c·onteste esse fato. É verda
deiro. Quem substitui tira alguma coisa de um lugar e põe 
eril outro. Mas, uma palavra, e isto foi obra de um extraor
dinário pensador francês_ chamado Ferdinand de Saussure, 
no seu tratado de Lingüística Geral em que diz o seguinte_: 
as palavras são signos que contlm dois elementos indisso
ciáveis. Toda vez que- uma -palavra é suscitada -no livro branco 
de minha mente ela vem conezado de dois elementos. Primei
ro~ a sua imagem acústi.ca, que é como eu a aPreendo; e 
em segundo lugar, a sua imagem conceituai. Se algu_ém fala 
''homem'', esta imagem acústica produz, arbitrariamente, 
em mim, uma imagem conceitúal. E é arbitrário, isto é rigoro-



864 Sexta-feira 13 DIÁRIO D(} CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1992 

samente arbitrátio, porque em Outras línguas a palavra, o 
som, a imagem, a acústica são coinpletamente- dif~rentes. 

Então, é precis_o_saber de algo que é, hoje, fnteiramente
reconhecido e scdimentado, em termos de ciência lingüísticá, 
no mundo inteiro: a relação entre a imagem corrceitliãl e a 
i'magem acústica é uma relação arbitrária e coletiva. -

Arbitrária? porqu~ não obedece 3: nenhurg~ ra_~~o lógica. 
É arbitrária. A história de uma língua produz arbitraiíamente 
essa relação. . __ _ 

Coletiva, porque o sentido, ou seja, a irriagem Cõnceitual 
só é assim porque o é coletivamente. Não existem imagens 
conceituais produzidas por um cidadão. Variantes _individuais 
não constituem língua, no sentido científico do tempo. Varian
tes individuais podem constituir criação literária-, poesia, mas 
não língua padrão, língua culta padrão. 

A língua cuita padrão exige reiaçâ'O d~ ;mageffi COnCeituai 
com a imagem acústica, absolutamente baseada no seu sentido 
arbitrário e no seu sentido coletivo. ___ ... , __ _ _ _ __ . 

Então, por mais que eu tenha interpretações específicas 
e individuais de uma palavra, eu sou obrigado a render-me 
à arbitrariedade do signo, que é absolutam_ente básico e ele
mentar em SauSsere. - -- , . . _ 

Ora, -por rilais- que eu queira inventar, criar, produzir 
significados para urna palavra, sou obrigado a associá-la sem
pre a um significante. Essa prisão do significado com o seu 
significante é ·a--regra máxima da Lingüf~tica cOmo ciência 
do nosso tempo. - -- - - . 

Sr. Presidente, por que estou falando tudo isso_?_Porque 
quero me referir à palavra "substitutivo". Tanto na _sua raiz, 
quando no seu sufixo, essa palavra detona em _nós todo um 
conjunto de significados. Mas, em nenhum momento e jamais, 
em quarenta anos de Parlamento, essa palavra conseguiu pro
duzir reações compressuais que pudessem significar coisa já 
realizada, coisa já ·aCabada, coisa já definida, coisa que não 
tem mais volta. Não! 

Substitutivo é aquele subprojeto, aquela emenda- como 
diz o Regimento - aquela proposta alternativa ao projeto 
que com ele caminha, passo a passo, de mãos dadas, até 
o momento fatal, em que um dos dois haverá de morrer. 
Quando é o momento fatal em que um dos dois deverá morrer? 
É na votação de plenário. Ali, os Seiladores fazem um senten~ 
ça de morte ou o projeto, ou o substitutivo. Se os Senadores 
quiserem votar o projeto, terão_ que fazer um requerimento 
de preferência, porqUe o RegiineJito dá preferência automá
tica ao substitutivo. Quando se vota, vota-se preferencial
mente, naturalmente, o substitutivo. Mas como o projeto ain
da está vivo, alguém pode requerer, por escrito, a votação 
preferencial do projeto. -

E a votação do projeto mata o substitutivo, assim com·o 
a votação do substitutivo mata o projeto. Só que, no mbmént(f
em que morre definitivamente o projeto e triunfa o substitu
tivo, ninguém mais é relator nesta Casa, uma vez que ele 
daqui já saiu, seguindo para a sanção sidencial ou para a 
Câmara dos Deputados. 

Daí por que, Sr. Presidente, sinceramente, nãO posso 
concordar com as palavras do Senaçlor Bisol. Não posso con~ 
cardar! E não é para o 111eu caso, é pára- toâo e qualquer 
caso dos Srs. Senadores que tiverem a incubência da relataria. 
Todo e qualquer casal 

Vou citar mais um argumento, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, da, coexistência do projeto e do_substitutivo. Os incisos 
XIII e XVI do art. 300 do Regimento Interno corroboram 
de maneira definitiVa o que estou_ dizendo: 

"Art. 300. 

XVI - aprovado substitutivo integral, ficam pre
judicados o projeto e as eriúbndas- a ele oferecidas;" 

E, acima: 

"XIII -terá preferência para a votação o substi
tutivo que tiver pareceres favoráveis de todas as comis
_sões, salvo se o Plenáiio deliberar noutro sentido." 

E"ntão, referindo-se 3. umã. votação de pleml.no~ o ·que 
diz o Regimento? Diz que a nós, Senadores, cabe uma opção .. 
cabe U!TI dilema, cabe u111:a decisão naquele momento: quere
mos ficar com o projeto porque o achamos melhor, ou quere
IDOS ficar com o substitutivo? Os dois estão vivos, os dois 
coexistem, os dois paralelamente sobreviveram a todo o pro
cesso de tramitação. 

Diz o Senador José Paulo Bisol num determinado mo
mento: 

'·A(iuilo qúe é subStitUídO é r·ejeitadó:-~_pu-nao
é? Se substituímos a companheira, não a rejeitamos? 
Não é uma_rejeiçâo"? Elas que o digam! Ou elas, quando 
substi~uem o companheiro, não o rejeitam?" 

Isto é fato, isto é verdade, quando há uma rejeíção ao 
lado de uma substituição. Mas, infelizmente, a vida não é 
tão simples assim. A vida produz relações complexas. As rela
ções humanas são de uma complexidade, às vezes, patológica. 
E--eu não preciso recorrer a Wilhelm Reich, que foi quem 
mais profundamente estudou essas questões relativas ao com
pmtamento sexual do homem, o seu comportamento coletivo, 
as relações de poder entre homem e mulher. Mas nem sempre, 
nem se:rrlpre o fato de um homem buscar uma outra mulher, 
que não a sua esposa ou a sUa mulher oficial, significa lima_
substituição plena·, total, absoluta. Hã casos em que coexistem 
arilbas, longos e longos anos,_ até,_ às vezes, doentiamente, 
patologicamente, mas coéxistelÚ. POrtanto, nada é tão senten
ciai assim. 

Infelizmente, não posso concordar com essa tese, porque 
ela não está atendendo nem à realidade artificial do Regimento 
e. nem à realidade natural e_ indesmentível da vida. E a vida 
é_ a_ vida. 

Sr. Presidente, há também, no pronunciamento do Sena
dor José Paulo Bisai, argumentos que visam demonstrar que 
o projeto é inconstitucional, tanto ele quanto o seu substitu
tivo, porque nisso ambos estão iguais, nisso ambos não têm 
diferenças. 

Diz _S. Ex~ o Senador José Paulo Bisai que o projeto 
é inconstitl_lcional pela seguinte razão: 

"O projeto exclui a privação de liberdade para 
os mesmos crimes, mantendo e acrescentando a presta
ção social alternativa." 

Isto é moderno, quero registrar isso. O sentido objetivo 
é bom. Mas não se pode fazer isso, Sem antes mudar o Código 
Penal. A )Jase d9 ":rgumento de S. Ex~ é a de que estaríamos 
aplicando penas diferentes para pessoas iguais.- · 

E aí, Sr. Presidente, vou-me valer de algumas conside
rações, de alguns exemplos, mas antes gostaria de dizer algu
mas palavras. Creio que o eminente Senador José Paulo Bisai 
tem razão: penas diferentes para pessoas iguais,- isso rompe 
com o conce"itó- da isonomia penal. 

- Mas _há uma confusão aqui entre igualdade de pessoas 
_e .igualdade de circunstâncias. Ao erigir o conceito _çle igual-
dade da lei ou igualdade das pessoas perante a lei, a Constí-
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tuição não desconsiderou a c.ondicionalidade deis fatos, da -
situação do contexto das circunstâncias. 

Sr. Presidente, um dos mais eminentes juristas desta Casa 
e que, já por diversas vezes, prestou serviço como assessor 
na Assembléia Nacional Constituinte, foi o assessor-número 
um na elaboração do Texto Constitucional, o Professor José 
Carvalho, diz no seu livro ~'Direito Constitucional:" 

"Igualdade, como conceito jurfd_ic_()~-~ígnfficã: a in
terdição ao juiz cteiaier-àiStlnç-ãO entre sitUações iguaiS 
ao aplicar a lei." . 

Portanto, o juiz não pode fazer diStinções entre pessoas 
iguais ertl SitU.ãçõeS iguais, màS Seriã Urna prOfunda injustiça 
se ele aplicasse a mesma pena para pessoas iguais em situ3çÕéfi 
diferentes. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -V. Ex~ me Perinite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA .::..:-Pois não, Senad-or Cid Sabóia 
de Carvalho, eu apenas gostátia-aij_tifde fazer referência-·ta.m
bém a um pensamento, que me pareté importante neste mo
mento ratificar, do mesmo professor: categorias diversificadas, 
que substituem a idéia do homem, o homem como entidade 
abstrata, pela noção mais precisa de indivíduo, caracterizada 
pela sítuação de grupo em que se insere' isto significa avanço 
da doutrina penal. _ _ _ _ 

Ou seja, não considerar o indivíduo senão a partir do 
co-njunto de relações sociais, orgânicas, políticas, afetivas, psi
cológicas que ele é capaz de estabelecer. 

Seria injusto aplicar a mesma pena em atendimento a 
uma suposta igualdade abstrata. _ 

Daí por que a regra da individualização da pena existe, 
porque ela visa expurgar um erro possível da abstração. 

Se um juiz fechar os olhos para as circunstâncias e pegar 
a lei e aplicá-la implacavelmente a todo e qualquer um da 
mesma maneira, o juiz estará cometendo profunda injustiça. 
E a igualdade é a interdição_ao juiz de aplicar a mesma pena 
para pessoas iguais, em situações diferentes. 

Mas, Sr. Presidente, s~s e Srs: Senadoies, ·eu pOderia 
ii adiante nesta argumentação. Eu poderia aqui fazer referên
cia, e vou fazer, a um texto· de um professor de Direito CoO:sti
tucional, Serrano Neves, que escreve sobre Direito de Impren
sa. Ele escreve uma obra arrazoando e sustentando a sua 
tese de que a pena pecuniária . é a formã correta de punir 
os crimes de imprensa, mas diz: "Para_ q jornalista a _pena 
carcerária é, portaritO, um nada, tanto mais que, quer em 
face da Lei de Imprensa, quer em face da Lei de Segurança 
Nacional" - o texto foi escrito no período anterior - "tal 
pena é cumprida sem rigor carcerário, em piis'ão especi31, 
provida de comodidade, instalações confortáveis etc.- Todos 
sabem que os jornalistas têm direitq ~_prisão esp~cial. 

Ora, se é assim, não nos parece possa ser havido como 
absurda a posição em que nos c9l<?camo~. _Temos para nós 
a firme convicção de que a pena pecuniária, já alta na primeira 
infra:ção, dobrada na reincidência, é o melhor caminho. 

E diz o .adiante: 
"As multas ou penas pecuniárias pesadíssimas, 

certamente, haveriam de punir o jornalista muitO mais 
do que a ameaça da pena carcerária, raramente imposta 
ao jornalista pela Justiça e, quando imposta, executada 
com crescente cautela, já que o Estado não pode e 
não deve, por motiVOs políticos, criar heróis, vitimas 
ou mártires ·da opinião." 

É pura verdade. 

A Lei de 1967, a lei hoje em vigor, a Lei de Imprensa, 
da qual estamos falando, em torno da qual estamos estabele
cendo todas essas discussões, tem vinte e cinco anos de existên
cia, Senador Cid Sabóia de Carbalho, -isto é, um quarto de 
-século- de umâ Íei em que não há exemplo, em um quarto 
de século, nenhum jornalista tenha ido para atrás das grades. 
Há quem queira manter a pena de prisão. Há quem suponha 
que manter esta Lei de Imprensa que está aí vai permiti-lo 
vingar-se de seus críticos, colocá-los na cadeia, submetê-los 
aos.ferros de uma prisão. Não acontece, não aconteceu e, 
se""'ã Lei ficar, como está, jamais acontecerá. 
-_Estava lendo outro dia uma coluna·de jornal, onde o ex-De

putado Sebastião Neri, que é Adido Cultural do Brasil, em 
Paris, contava a seguinte notícia: 

"No fim do ano, _a Revista Paris Match, uma das 
mais importantes da Europa, anunciou uma série de 
reportagens sobre os grandes crimes da França. Um 
deles era de uma mulher que matou a filha para agradar 
ao marido do segundo casamento. PegO'-!- tri_nta anos 
de cadeia- e cumpriu todo os seus 30 anos. No dia em 
que ela saiu, fez urna carta aberta ao País -pedindo 
desculpas e avisando que iria viver numa pequeriã cida
de e pedia que a deixassem em paz, implorava que 
a esquecessem, já que ela havia pago o preço que a 
sociedade lhe cobrou. Ela passou 30 anos na cadeia 
por ter matado uma filha. Quando a Revista Paris 
Match anunciou que iria relembrar o seu crime, através 
de uma grande reportagem, ela entrou na Justiça, co
brando uma indenização de piilhões de dólares. E ga
nhou e recebeu. A revista chiou, mas os tribunais con
firmaram. O cidadão não pode ficar à mercê da irilpren
sa. "_ 

Sr. Presidente, s~o os argumentos.dessa natureza que me 
fazem estar rigorosamente convencido de nós_ apoiarmos a 
luta pela nova Lei de Imprensa, modema e eficaz. Por que 
deixar numa lei uma pena de prisão rigorosamente ineficaz? 
Is'to significa coniVêDcia com a impu-rildãde, ·sr. Pfesidente. 

Recebi, recentemente, uma ''genero~a" crítica· dõ_-__ Jurista 
Wa1ter··ceneviVa;·que· é colaborad6i- da Folha de S. P~ulo, 
que me cumprimeritou.com 180 linhas-de um vasto demolitório 
de palavras ácidas e duras, mas tudo para chegar à seguinte 
conclusão: que é melhor não __ ter lei nenhuma do que ter a 
lei_ que o Senado vai aprovar. 

Sr. Presidente, isSO é um jogo de espelhos. 
Isso é o discurso .indireto que quer produzir o re·sultado 

cOntrário. Isso é o discurso de Marco Antônio em defesa 
de Brutus, no SenadO. 

:Brut~.s assassina,C~sar e ~arco A~tônio se dll!põe a defen
dê-lo. E diz: "Brutus assassinou Césaf, mas-BZ.Utus é um 
ho-mem ho11rado e .. es.to.u aqui para defender Brutus. Brutus 
matou vilm-ente o sc;:_u_ melhor amigo, o seu pai, mas Brutus 
é um homem honra~o e estou aqui Pél~ defender Brutus." 

E tanto defend.eu, que Brutus ficou sob a ameaça da malta, 
da turba enfurecida. E pagou pelo seu criine. -

Pois esse é o discurso ·de Marco Antônio, Sr. Presídente, 
Sr•$ e Srs. Senadores.. 

"Não queremos lei nenhuma, melhor é não ter lei nenhuma. 
É preciso que haja liberdade e que as leis que estão aí já 
sejam suficientes para corrigir as distorções na liberdade de 
imprensa." 

Sr. Presidente, "lei nenhuma" não existe. 
- Essa opção é mentirosa, é falaciosa--; é incabível, porque 

se não aprovarmos uma Lei de Imprensa que possa, inclusive, 
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quebrar uma empresa quando ela ofende, quando ela calunia, 
quando ela difama irresponsavelrriente ... vai fiCãr a lei que 
está aí: a lei da ditadura, a lei do governo militar, que é 
uma lei draconiana, bastarda, violenta, mas rigorosamente 
ineficaz. Então, é uma lei que serve para aqueles que imagi~ 
nam que, um dia, vão se vingar dos seus detratores. E ouvi 
o ilustre Deputado Cardoso Alves dizer isso na, imprensa: 
"Eu não aceito a nova Lei de Imprensa" ... (com aquele seu 
vozeirão rouquenho_e cavemoso) ... dizendo: "Eu não aceito 
a nova Lei de Imprensa do Senador José Fogaça" -cumpri
mentou-me, aliás, de maneira imerecida, porque o autor do 
projeto-, o autor _que construiu este arcabouço-de idéias, é 
o Senador Josaphat Marinho, a quem, repito, se deve o mérito 
desse conjunto de idéias- mas, disse o Deputado Cardoso 
Alves: "Não aceito a no_va Lei d~ Imprensa porque eu quero 
é ver jornalista na cadeia. Quem ofende, quem denigre, quem 
ataca, tem que estar na cadeia". É rigorosantehte risível. É 
rigorosamente risível, Srfl e Srs._ Senado:r;e~:.9 DepUtado Car
doso Alves, que foi Ministro ~;J GovernO anterior, "teve da 
parte da revista Veja um "prêmio'' na sua biografia política: 
uma página com a Suá foto-em que se diziã que- ele era um 
"Ministro corrupto". Processo. Perde, g~nha, ganha tudo. 
Quero saber qual o jornalista que o Deputado Cardoso Alv_es 
conseguiu botar na cadeia, em função d_o seu ódio, do seu 
sentimento de vendeta; do seu inconformismo com a justiça 
ou a injUstiça da primeira página da revista Veja? É verdade 
que a revista não provou que ele fosse corrUpto, mas o Depu
tado não conseguiu vingar-se ~os jornal~s_!:~s~que as~acaram 
contra ele tão possivelmente vis acusações. Mas s_erve. para 
ele essa lei de hoje porque ele supõe, imagina que uin dia 
vai poder usá-la. E-serVe--para Outros malandros, para aqueles 
que imaginam que~ deixarido a lei como eStá; a impUnidade 
persiste, persevera· e se eterniza. É um casamento: de um 
lado, quem pensa que pena, que o Direito Penal é um direito 
de vingança, quem imagina depois de tudo que Michel Fou
cault disse no seu livro uVigiar e PU.nif"-;--há quem-pense 
ainda que as penas da lei são penas para a vendeta pessoal; 
serve também para aqueles que sabem que do jeito que está 
hojenãotemcomoagir. ·-- · · 

O Senador Cid Sabóia de Carvalho é lllD homem a quem 
reputo como um jurista de mérito, de competência, de quali
dade, de estudo sério, -de dedicação incontinente à Causa do 
DireitO. S. E~ já rn.e-~expôs uma tese 3.'-respeitO-da questão 
da lei especial e da lei geral. Não vou reproduzi-la aqui, mas 
sei que S. Ex•. num moinento oportuno; ·possiVelmente fia 
própria Comíssão de Constituição, Justiça e Cidadania, haverá 
de fazê-lo. 

O Senador Maurício Corrêa, a quem· tª-riib~"!_ll reputo uni 
jurista dos maiores desta Casa, rtaCionalmen~~ respeita~9 por 
seus conhecimentos do DireitO - ilão Sei se cometo_ aqui 
uma indiscrição- reVelou-me não estar totalnlente, pelo me-· 
nos não estar concorde com es~ __ conceito de iilconstitucio-· 
nalidade aplicado à nova Lei de Imprensa. 

Sr. Presidente, aqui quero me fazer reportar ao pensamento 
de um homem, de um pensador a quem, tenho certeza, que 
o Senador José_p__JI._ulo Bisol respeita, porque ele é -citado em 
todos os livros de Teoria Geral.do Direito. Toda introdução 
à Ciência do DireitQ_ llão deixa de citar e m~ncionaT o pensa
mento de Hans Kelsen, que diz: ''Uma norma que nunca 
é em parte alguma é aplicada e respeitada, isto é, urna norma 
que não é eficaz em certa medida, não será jamais c-onsiderada 
como válida. Um mínimo de eficácia é a condição de sua 
vigênciaP. 

Sr. Presidente, ninguém ·mais pode vOltar ao período Iom
brosiano, das pessoas qu-e-nas-cemtnâs, que-tni.scem crimino
sas. Nós aquí não--podemos ser adeptos do «amaralismo". 
O uamaralismo," de Amaral Netto, que acha que crime tem 
que ser vingado. Castigo e cadeia. 

Evidentemente que isso_ nunca deu resultado, Sr. Presi-
dente! -

Vc:m adi~~-~~- A lei de ~984 sobre o _c;ódigo Penal diz o 
segumte na mtrodução da parte geral: 

"Uma política criminal, orientada no sentido de 
-proteger a sociedade, terá de restringir a pena privativa 
de liberdade aos casos de reconhecida necessidade, co
mo meio eficaz de impedir a ação crimíri6gemi cada 

- vez maior do cárcere. Esta filosofia importa, obvia
mente, na busca de sanções outras para ·delinqüentes 
sem periculosidade." 

Esta_ é a tendência do Direito_ e foi a tendência da Lei 
de 1984: a busca- de outras sanções, de outr-as penas para 
os d_eHnqüentes _s_em periculosidade. . 

A periculosidade é própria de um jornalista? Ele é uma 
ame_aça física à _sociedadJe? Pode ser uma _am~ça moral. E_ 
tanto não é uma ameaça física que o·s juízeS não ci:mseguem 
colocá-los_ na cadda. Não há Juiz que consiga asSinar m~a 
sentença de prisão, de detenção para um jornalista. São 2S 
anos da lei e eles não conseguem assinar! __ _ _ _ 

É importante dizer que a Lei de 1984 já evoluiu nesse sen
tido. 

Na lei de 198_4, Sr-. Presidente, o crime de injúria praticado 
como delito comum já não tem mais a pena de privação de 
liberdade. A Lei de 1984 evoluiu da Lei do Código Penal 
de 1940 para suprimir a pena de privação de liberdade. Essa 
é uma tendência rnodernizante, evolucionária do J?ireito. Co~ 
mo disse Goethe, a humanidade sempre e definitivamente 
caminha em direção à luz. Nós, seres humanos, caminhamos 
para o moderno, para a luz, para a claridade, para o civiliza~ 
tório. E não podemos caminhar para o retrocesso, para o 
obscurantismo, para a escuridão. A tendência da humanidade 
é a eficácia e o. abrandamento das penas. A lei menor, a 
pena menor é sempre preferível à pena maior. 

Sr. Presidente, a-lei de imprensa atuaré uma piada:, ·porque 
ela, em primeiro lugar, aplica uma pena de prisão_que ninguém 
cumpre, e, em segundo lugar,_ aplica uma _multa-_ só não 
digo que é ridícula, porque é dramática - de -vinte salários 
niÍIÜniOs, o que é uma Coisa que absolutamente não tem peso 
para ninguém. Diria até que iSso ~é uma :garahtia para se conti-
nuar fazendo Q_que bem se entende. , 

Mas o Jurista João Paulo Cavalcante, que foi- Secretário
Geral do Ministério da Justiça~ e qUe pi'oduziu uma proposta 
da Fenarj, diz num texto seu - que ele teve a gentileza 
de me enviar-, nU.iD.a pa:restraquefez em ReCife, 0: s·eguinte, 
favoráVel que é às tendências apresentadas na nova l~i: 

"A idéia de manter a pena de prisão para jorna
listas profissionais, defendida por figuras respeitáveis 
do nosso meio jurídico, decorre de uma compreensão 

- - da nossa realidade que se fundamenta num equívoco, 
O equívoco de pensar que a pena de prisão funciona 
~realmente como uma pena;" 

E diz a seguir: 
"Pernambuco, por exemplo- ele fala da sua ter

ra, evidentemente -, tem hoje em torno de 4 mil 
presos, para uma capacidade de hospedagem de, no 
máximo, ~.500. Há 14 mil mandados de_ prisão por 
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cumprir em Pernambuco. No Rio Ctãfu.bém em São 
Paulo o _ n_úmero vai a _ _mais de 70 mil. O espantoso 
até é que não haja rebel~ão de presos. Usando as pala
vras de um ex-diretor- do- presídio Aníbal Bruno, o 
espantoso é que nos presídios brasileir_os_n_ã.o haja uma 
rebelião por dia. As pessoas estão lá aos magotes, como 
animais, como gado. Falt~m recursos para as novas 
penitenciárias. Mas faltam recursos também para equi
pamentos sociais básicos·,- COmO escolas e hospitais. Vi
vemos a crise da decadência do Estado como um fator 
social onipotente. Ocupar uma vaga mi prisãO -com jor~ 
nalistas é, nesse contextO de carências;- urii equívoco 
social. De resto, a evidenciar esta inadequação entre 
o _tipo de delito e o tipo de resposta penal_. no Brasil 
não há qualquer preso por delito de opinião-." 

Isto é dito pelo jurista que foi Secretário-Gefal do Ministério 
da Justiça. ·· 

Ele vasculhou, devassou, escarafunchou, esgaravatou, foi 
em tudo que é arquivo para ver se havia um jornalista preso. 
Não há um jornalista preso no Brasil! E não há registro nem 
testemunho, em 25 anos, salvo-pela Lei de Segurança Nacio
nal; mas nunca, jamais pela Lei de Imprensa. 

E diz finalmente: 

"Constata-Se a incapaCidade toiaf da atUai legisla
ção em estabelecer garantia~ efetivas a valores sociais 
relevantes como privacidade, honra e interesse cole-
tive. n - ---- -

Essa Lei de hoje não garante. Quem imagina_ q~e-efâ garan
te, está profundamente equivocado. É por isso; Sr. Presidente, 
que quando vejo as melhores cabeças deste PaíS Ca:nliilhando -
no sentido que a- humanidade caminha, não posso deixar de 
estranhar que alguém queira manter _a pena de prisão para 
jornalista. E queira iínpedir o avanço da proposta do Senador 
Josaphat Marinho, aprovada por unanimidade na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadariiã. Não _põsSô entendÚ, 
porque a humanidade é goethiana! Ela caminh-a em direçâo 
à luz, a humanidad~ _ se !ecu_~a a voltar _l~a_!_a a escuridão e 
para a barbárie. _ 

Sr. Presidente, fico, nesses momentos em que faço· reflexão 
sobre o tema, a pensar que quem defende uma suposta ou 
presumível igualdade entre o jornalista e os outr_o!!:, na y~_rda<:)e 
consagra um~ profunda desi_gúald:r;tde. A desig4ald~de 4e que 
só pobre de favela é que vai -pará a cadeia; ã de que só uma 
ditadura põe jornalistas de classe média ou jornalístas ricos 
na cadeia; a de que não há nenhum criminoso de opinião 
que tenha enxovalhado a honra alheia e esteja âetrás das 
grades. Mas a mancha está lá. 
Reporto~me aqu_i ao Pr~sidente José Sarney._ Sei que S. 

Ex• ~hoje nosso Colega~ náo vai ser aqui atingido-na sua discri
ção. Mas o Presidente José Sarney, em muitas vezes-, se S"enfiu 
até na obrigação de lançar mão da Lei de ImPrerisa para 
tentar processar algum jornalista ou algumas empresas, e não 
o fez. Sentia-se agredido. Tinha pudor, tinha pejo de lançar 
mão de uma lei filha da ditadura,, ele que era responsável 
pela transição para a democracia e pela garantia de que a 
nova ConstituiçãO existiSse~ Esse é uni óutro dado, Sr. Presi
dente. Aos democratas repugna, aos democratas horroriza 
se valer dessa lei infame que ainda persiste! E para--não se 
valerem de uma lei antidemocrática; a- impunidade prospera 
neste País. 

O Sr. Divaldo ·suruagy - Senador José Fogaça, V. Ex' 
me permite um aparte?. GOstaria: de dar um exemplo, para 
corroborar o raciocínio de V. Ex• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -0 Senador Cid Sabóia de Carva: 
lho havia solicitado um aparte primeirainc!nte e, de fato, o 
Senador Maurício Corrêa também o _b~vi_fl._ fei~o. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Apenas quero dar um exemplo 
bastante concludente em favor dos argumentos de V. Ex~ 
Um __ jornalista em Alagoas fez uma matéria, publicada no 
jornal O Pasquim, chamada "A Máfia de Branco", em que 
responsabilizava um médico de uma das mais tradicionais fa
mílias de Alagoas, a família Toledo, por ter deformado uma 
se-nhora em uma Ciigurgia. Esse médico entrou com um ação 
Coiltra O autor dessa notícia. A Sociedade de Medicín3 endos
sou esse processo e ele foi condenado. Para fugir" à ccii:tdC
nação, ele fez uma retratação, publicada no jornal O Pasquim, 
que ficou enojado com a atitude daquele jornalista e fez uma 
caricatura dele em forma de um rato, o jornalista sumiu e 
esse convencimento de responsabilidade está regísffado num 
cartório--de Taguatinga, aqur eni -Bi"3sília. Ele diz. "Menti, 
difamei e caluniei". Esse jornalista acaba agora de ser premia
do e vai ser adido cultural do Brasil em Lisboa. Estou mos
trando o que foi publicado no jornal O Pasquim. Ao inVés 
de ser condenado,_ tornou-se porta-voz do Governo e agora 
é premül.do com o posto de adido Cultural do Brasil em Lisboa. 
Trat3-se_de um exemplo que V. Ex" pode incluir no seU racio~ 
cínio. 

O SR. JOSÊ FOGAÇA .....:. V. Ex• sabe que a Ordem 
dos Advogados do Brasil está processando esse jornalista. 
sei que os membros da Ordem dos Advogados que utilizaram 
essa lei tiveram muitas dúvidas, porque a própria OAB, prega 
a substituição da nova lei, prega a mudança. Ela nos trouxe 
um projeto de que incorporamos significativas pàrtes.· AS 
emendas que vieram do Senador Maurício Corrêa e que cor
respondiam às expectativas da Federação dos Jornalistas, dos 
trabalhadores, dos profissionais, foram incorporadas ao proje
to, mas sei que a OAB vive esse drama de ter que processar 
o Sr. Cláudio Humberto com esse instrumento espúrio que 
é a atua1 Lei de Imprensa, essa lei desmoralizada, por um 

. lado por ser violenta e, por outro lado, por ser ineficaz. 

Tiro a: seguinte concluSão, Si"s. Senadores: se o Congresso 
Nacional resolver dizer que não pode haver uma nova Lei 
de Imprensa e se rejeitar a proposta da nova Lei de Imprensa, 
mantendo a atual, penso que haverá uma manifestação clara 
~- _vont<!_de_ de _coi_lsagração e de legiti1p.ação da lei que está 
aí, e tenho certe_z~ que isso_ poder~ servir para os juízes aplica
rem a lei quando bem entenderem, ou seja, de acordo com 
a particularidade ou não de cada situação. 

Passo a ver d~ seguinte maneira: a lei ganha legitimidade 
porque o Congresso se recusou a mudá-la; ma~ para os homens 
de_sab_e_r, para os homens de bom senso ela continua sendo 
uma lei espúria. No entanto, haverá quem possa argumentar 
que _essa le~ é m9ralm,ente válida porque o Congresso não 
quer mudá-la, teve oportunidade e s_e negou a issf?,_ ~ aí vai 
funcionar o poder. O Presidente da República, o Gõvf:fnador 
de Estado, quem estiver no Poder EXecutivo, com verbas, 
enfim, com poder, vai botar jornalista na cadeia. Quem prende 
e nomeia, vai ·botar jornalista na cadeia. Queril, como nós, 
não prende, não nomeia, um Poder desarmadO, tlão- bota
níriguéni na cãdeia. 

Por isso, tenho certeza que, se não aprovarmos uma nova 
lei, vamos legitimar a atual para uso dos poderosos, não para 
uSO' dOS pCquenos. 

Sr. Presidente, estou devendo a esta Casa uma explicação 
porque entendo que o jornalista - agora sob o seu ponto 
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de vista quero analisar os fatos - não pode ser igualado 
ao cidadão comum porque qi.lálquer um de nós, cidadão co
mum - aqui, eVidentemente, que a referência ·e o exemplo 
não cabe a nós parlamentares, mas apenãs enquanto cidadãos 
comuns - não tem a obrigação diária de_ buscaf a yerdade, 
de buscar denúncias e -de investigar. - -

Quem tein ·c·ssa-bbrigação diária é doseti cotidiaÔ.o, é 
do seu dia a dia, é da sua ação permanente, é o jOrnalista, 
ele está diante desse risco na sua atividade a cada momento. 
Quando ele-·ac·ordâ cfc ma.nh-ã ele sabe q·ue poderá incorrer, 
naquele dia, em difamação e· -ca.Júilia-·porque· é· da natureza 
da sua atividade profisSional, é de onde ele tira o sustento 
de sua famma. · -· · 

Mas, ao mesmo tempo, a sociedade lhe cobra o dever 
de investigar, o dever de trazer a verdade. Não fora a írp.preri
sa, e os 3.0 rriil dólares ainda estariam perdidos noS" escaninhos 
do Palácio do Planalto e ninguém saberia onde. Essa infor
mação ainda estaria por lá. E. a imprensa que garante, com 
a sua busca da verdade, com a busca da. informação, que 
as bicicletas da Loja do _Pedro não ficaram perdidas, escon.;. 
didas e s.epultadas lá na nossa longínqua, mas querida, Curi
tiba. 

Só veio à tona, só veio ao conhecirrierito.dô.Brâ.Sil pO"!qüe 
há a·impiCns3 que busca a investigação. Eu não .Q_oSsç_imagin_ar 
que esse jornalista esteja, diariainCnte;"amea"fadO-pOr esSá 
espada de Dâmocles, que é uma lei arbitrária-, uma lei pesada, 
uma lei dura, antiquada e superada como e.sta. Uma lei humi
lhante para quem a aplica e para quem a sofre, ela é humiR 
lhante para todo o País. 

Para encerrar as minhas palavras, vou-me valer aqui tamR 
bém de um texto do Sr. Professcn de DireitO COristitucional · 
e de Direito de Imprensa, é uma explicação através da qual 
ele nos diz por que um jornalista não é igu-al aos outros, 
e os Srs. Senadores sabem que nós também não o .somos, 
porque este microfone, este plenário e "aquela Tribuna são 
a nossa tarefa cotidiana. Fiscalizar e denunciar tem que ser 
feito por nós cOmo um atO normal da nossa atividade, e é 
só por isso que é garantida a imunidade- ao" p3rl3.ffieri"tar para 
que ele se sinta desprcndidamente livre e descompromissado 
para ir em busca da verdade, para ir eín busca da denúncia 
e esclarecimento públlco dos fatos admin"iS1:fatlvôS~ ~ · · 

Mas se um Senador ou Deputado tivesse sobre .sLa lei 
penal comum, ele seria uma pessoa constrangida. A nãoRproR 
teção da imunidade seria como uma cast(ação ao parlamentar. 
Seria confináRlo no ffiedo·, na incerteza, na -inSegUrança do 
que poderá suceder da sua denúncia c de.quantas são feitas 
nesta Casa com coragem, coril veemência·, eoii!~.veraacte, por
que os parlamentares se sentem encorajados para buscar a 
verdade e investigá-la. . . ___ . . 

Isso tem que sergararitldO ao jornalista. EvideD.teniente 
que não a-irilünidade total, como é dada ao parlamentar, 
mas essa diferença de fazer com que ele pague com a pena 
de multa; pena eficaz. A primeira dói n6.b01sôe a seg'!nda 
dói muito mais.- E isso __ é o- qUe·- gãrante. ã-.c~~te~ dê_ que
a denúncia fácil, inconseqüente e irresponsáVel nào Virâ. màiS 
às páginaS dos jornais.. . · · · · -

Sr. Presidente, diz o Sr. Serrano" NeVeS,--p-rOfeSSor· de 
Direito ·de Imprensa: 

"Em primeiro lugar, pofque não vemos nO crime 
de imprensa um crime comum perfeito.- O crime de 
imprensa não e um crime comum perfeito. Nele vemos 
um crime parafundonal" (essa a expressãO que ele cha
ma)" um tanto diferente.do crime comum, já que em 
princípio, praticado em nome do interesse público." 

O jornalista age em nome do interesse público. Quando 
não o faz, quando mente, calunia e difama, tem a pena pecuR 
níária que vai de um a· duzentos salários· piso regiOnal do 
jornalista, que, se nãó me engano, é uma soma· que hoje 
pode chegar a Cr$40 ou 50 milhões, em algumas cidades mais 
impO~tantes do ~rasil, como o Rio çie Janeiro e São Paulo. 
Pqruma calúnia ou difamaçã,o,.atéa peita de Cr$50 milhões 
a lei_ está propondo, isso Para o jOrnalista; paia a empresa 
o_yalor é ilimitado.. 

. "FalaMse em.transfonnar o crinlEde imprensa em síngelfsR 
simo crime comum, sem, ao menos, concederRihe a graça 
d_~ uma de~ominação especial, exatamente no momento em 
que um complexo formidável gira em torno das atividades 
da imprensa. Esta é hoje um misto de múnus público e de 
ã.tivi<fade industrial. Portanto, cada vez mais, sabendo-se que 
sobre esse complexo predomina o dever de noticiar~ daí sim 
rere que o tratamento por nós advogado para os abusos da 
imprensa não constitui absurdo, pelo contrário, realiza a me
lhor política criminal com a vantagem de não deixar o Estado 
em situação embaraçosa ao jogar na cadeia um pensador, 
um jornalista que precisa e que deve noticiar por força de 
pública exigência e por força da sua profissão e também deve 
opinar comO intérpre-te da oPinião pública." 
. . . Sr. Presidente, s~s e Srs. S~nadores, para encerrar, digo 

o_ segl.!-inte: séi .cflie essa é uma tarefa extremamente difícil, 
porque a Constituição assegura o direito ·de informação pleno, 
total, abs()luto, mas a~segu~a. tambéJP.., .. ~ proteção à honra, 
à intimidade, à vida privada do cidadão, que é uma coisa 
intocável. 

S~o dois direitos colidentes, nós f~zernos essa ConStituiR 
çclo. Um direito que vai e bate -de frente Contra o .o.utro;. 
há mais de 20 aJ?.OS que os juristas mais renomados do m·undo_ 
vê-m pí-oftondo- e em alguns países isso já é fato, jã é"vérdade, 
já ~_.te.i- que, para dirimir essa colisão, esse conflito, para 
equilibrar o direitO à liberdade de expressão com o-· direito 
à honra, a pena de multa, a pena pecuniária é a única Saída 
justa e eficaz. . . . · 

. Daíj?Or CJ.ue, Sr. Presidente, coffi rituita satiSfação·, eViden.: 
temente também um pouco contristado, mas é o d~ver do 
ofício, eu, pela primeira vez em cinco anos~ :veja v·~ Ex~, 

-pela primeira vez em cinco ariOs .:._ doii Uma opíni~o· nesta 
C.ásã-cóiitráriaà dõ Senador José Paulo Bisol, de módq que 
empatei com S. ·Ex~ Enquanto em Cinco anos S. Ex~ ;não me 
fez sequer um só elogio; no mesmo te~po eu não1 lhe fiz 
sequer um só ataque: empatamos. · 

Mas, de qualquer maneira, sinto que esse é um debate 
iü!Cessário, o conflito é p"rOdiitivo, é fiutífero e vai nos levar 
à melhor solução. 

Não sei se o Senador J\1ªuríc~~ CO~r:~-ª. desij_a~fa~r: Uffi 
aparte e eu com muita honra lhe daria neste momento. 

O Sr. Maurício Corrêa- Nobre Senador José Fogaça, 
acompanhei todo o raciocínio do. Senador José Paulo Bisol 
e tenho por S. Er um apreço enorme, e pela estrutura da 
sua cultura, que é geral, empolga, dá elementos, traz real
mente fatos e exemplos, enfim, tem uma fertilidade. muito 
gránde, como todos conhecemos.. . .Durante o .tempo em que 
S. Er usou da palavra aqui, c·om-o relator, desenvolveu, realR 
mente, uma tese que n9s _encantou, naquele instante. Mas, 
conhecemos o Senador José Paulo Bisol, S. Ex~ é um homem 
idealista: coloca, às vezes, num plano até diferente desse nos
·so;· cõncreto, para~urn.- á.bstrato, determinadas situaçõe.s que 
não se aplicam, na verdade, a este Brasil, a este mundo em 
que vivemos. S. Ex•, fundamentalmente, e o nobre Senador 
Fogaça já o disse, enfocou toda a sua tese naqueles dois aspecR 
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tos: o primeiro de natureza regimental, e o segundo de natu
reza substancial que seria a colisão exiStente-· entre o que s-e 
pretende consignar na Lei de Imprensa e aquilo que estatui 
o Código Penal. No que tange ao problern~ processual, diga
mos assim, procedimental, que é o da impossibilidade de V. 
Ex~- continuar como relator, o Senador José Paulo BiSol se 
baseava no fato de que a proposição é, na verdade, uma 
proposta, portanto, o Relator tem que ser substituído. Mas 
não quero argumentar, porque estou estudando e estOu tetid~ 
exatamente uma posição diferente da do Senador José Paulo 
Bisol. No momento, S. Ex• me impressionou com as suas 
argumentações. Estou chegando à conclusão de que, a preva
lecer as suas argumentações, o Senado não terá condições 
de trabalhar daqui para frente, tamanha serão as implicações 
regimentais decorrentes -da tese que S~ E~ .está levantando. 
Muito bem, esse assunto fica para depois. Quero, entretanto, 
Senador José Fogaça, fazer justiça ao Senador José Paulo 
Bisol: em nenhum momento S. Ex• deseja aplicar a pena 
de privação de liberdade aos jornalistas, S. Ex• defende a 
tese da inconstitucionalidade do seu projeto no que tange 
aos crimes contra a honra porque o Código Penal determina, 
na gradação da pena, até a privação da liberda.de. S. Ex~ 
me impressionou também naquele instante, inclusive na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Hoje ainda nã_o 
refleti profundamente, mas já tenho na minha cabeça um 
pensamento sobre o assunto, quero dizer a V. Ex~ que não 
perfilo a mesma tesc __ do Senador ~o~é Paulo B_isol~ mas no 
momento S. Ex• me impressionou, Por que _não- a perfilo? 
Porque acho que as leis especiais podem conter mecanismos, 
normas que se distanciam de determinados princípios e V. 
Ex• começa a buscar isso do próprio texto constitucional. Se 
examinarmos as competências do Supremo Tribunal Federal 
vamos encontrar que há determinados agente~ _do poder públi
co que gozam do privilégio ·especial de serem Julgados pelo 
Supremo Tribunal Federal. Se V. Ex• examinar, o Superior 
Tribunal de Justiça, nas suas competências, vai e-ncontrar tam
bém que um elenco de autoridades têm o foro privilegiado 
para ser julgado por aquela Corte, a começar, inclusive, pelos 
governadores de Estado que náo são julgados pelos tribunais 
de Justiça dos Estados senão pelo próprio Superior Tribunal 
de Justiça, e assim sucessivamente para não falar nas outr:as 
coisas e até nos estatutos das Corporações, da Ordem dos 
Advogados, do Conselho de Medicina, do Conselho_ de Odon
tologia em que há regras que se distanciam das--reiras gerais 
do povo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O próprio jornalista já tem 
um tratamento diferenciado. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sim, não há _dúvida ne-Ílhuma, 
pela sua própria condição. Na verdade, os crimes Contra -a 
honra, consignados no Código Penal de 1940, não são aplica
dos aos jornalistas, porque uma pena que se· aplica a um 
indivíduo ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Este é oponto éha~e! 
O Sr. Mauricio Corrêa - . , .de uma formação cultural 

mais baixa tem uma conotação para- ele diferente daquele 
que tem uma consciência intelectual, que tem uma formação 
da vida, da sociedade, do mundo, das coisas diferente do 
outro. Quando o Sellador José Paulo Biso! fala em inconstitu
cionalidade, seu argumento fundamental reside no fato de 
que um estivador que pratica um crime- conlfa- a hOnra-, uma 
calúnia, uma injúria, urriã dífanlllÇ30 cofitiã Uma determinada 
pessoa, por que ele vai ser preso e um jornalista que escreveu 

no jornal O Globo, ou no jornai O Estado de S. Paulo, não 
vai ter aquela mesma pena que ó .estiVador na aplicação da 
norma penal pelo Poder Judiciário? É, a meu vú, um racio~ 
cínio extremamente errado, na medida em que a própria socie
dade, através dos seus mecanismos legais, criados pelo Estado, 
dá interpretações e conteúdos diferentes para determinados 

-estamentos da própria sociedade. Só se vivêssemos numa so
ciedade onde o socialismo. prev~le~~se_ é que poderia haver 
eSsa total igu-ald~de que S. Ex\ o Senador José Paulo Bisol, 
prega. Nem na.União Soviética, 9urante a sua e}{}.stênc~a-, 
tenho informação de que havia essa ·regra para definii igual
dade e isonomia de tratamento. De sorte que estou aprofun
dando o meu estudo, vou trazer aqui as minhas observações, 
ou na própria Comissão de Constituição; Justiça-e Cidadania 
mas, desde já. discordo hoje, com relação a inconstitucio
nalidade do Senador José Paulo Bisai. Acho que o seu projeto 
é correto, nessa parte de crime contra a honra, é plenamente 
constitucional a forma como V. Ext concedeu, e, ainda mais, 
isso traduz hoje. o moderno Direito_ Penal. Seria até conve
niente que para qualquer crime contra a honra ao invés de 
chegar a gradação penal em que se dá a privação da liberdade, 
se impusesse a pena pecuniária que tem um resultado terapêu
tico, pedagógico muito maior do que ã. pena da própria priva
ção da liberdade. _De modo que cumprimento V. Ex" que, 
ao longo do trabalho da relataria, foi o mais democrático 
possível, ouvindo todas as tendências do Senado, acolhendo, 
quando possível, as emendas, e o seu trabalho está sende:-
admirado por todos nós. Mas, diante da argumentação trazida 
pelo Senador José Paulo Bisol, entendemos que realmente 
tinha que ir para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, porque não havia condições de c_ombater os argumentos 
que tão altivamente, tão inteligentemente .S. Ex~ nos trouxe 
naquele instante, ao Plenário, por ter estudado a matéria. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA,...- Muito obrigado, Senador Mau
rício Corrêa. As pã.lavras de V. Ex~ são para mim bastante 
estimulantes e, sobretudo, esclarecedoras·ao Plenário. 

Vou salientar um dado. V. Ex~ disse que a lei especial 
se distingue da lei geral, do Código;. V. Er disse mais uma 
coisa extremamente importante: que não há por que aPlicar 
a lei penal comum ao. exetcíció da profissão de jornalista 
porque existe uma lei especial. Quero lembrar que na justifi
cativa da mensagem que criou o Código Penal, o então Minis
tro da Justiça dizia o seguinte: "O capítulo dos crimes contra 
~,honr~ constantes _deste_ Código não se aplicam aos crimes 
de imprensa, porque estes deverão ter tratamento na lei espe
cial". De modo que, ,já quando foi promulgado o Código 
Penal brasileiro, o então Ministro da Justiça dizia: ''Este Códi
go--Penal que estamos promulgando não será aplicado aos 
jornalistas, porque para eles já existe ·a Lei de Imprensa". 

A natureza política daquele momento pode ser_ dis.cu-
tível... ._ . 

O Sr. Maurício Corrêa - E nã-O se -eSqueÇa de que 0 
Ministro da Justiça era F~ancisco Campos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. Ex• lembra bem. Então, 
não há por que exaltarmos esse fato, mas~ de qualquer manei
ra, já havia ali a intenção notória de diferenciar o crime contra 
a honra, praticado como crime comUm, e o crime chamado 
delito de imprensa. São duas coisas que a lei não contempla 
como situações ou cOmo circunstâncias iguais. 

Mas, a ter razão o Senador José Paulo Bisol - acho 
que S. Ex~ não tem -o que vai acontecer qUando aprovarmos 
a Lei de Imprensa é que o estivador, o favelado ~o caboclo 
não irão mais para a cadeia, quando cometerem crimes contra 
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a honra, porque o_s juíies darão a isonomia em favor da pena 
menor. 

E consulto a V. Ex~, que é um homem de uma largueza, 
de uma experiência indiscutível, qual o juiZ que; tendo a Lei 
de _Imprensa, a pena pecuniária de crimes contra a_ honra 
e tendo a pena de prisão, vai julgar sem a natureza da isonomia 
o caboclo, o e~tivador, o favelado? Poderem_os produzir até 
um resultado social altamente positivo, ao contrário do que 
argumenta o Senador José Paulo B\sol. _ 

Portanto", Sr. Presidente, agradecendo a V. Ex• pela tale~ 
rância, eu procurei, respeitosamente, responder aqui a todos 
os argumentos podenrados pelo Senador _José Paulo .Biso! 
e,..evidentcroente, tanto quanto S. Ex~ o fez, de maneira honra~ 
da, procurei fazê~ lo na mesma medida, de maneira respeitável 
séria, mas com a firmeza e com o rigór que· a verdade que 
abrecei me exige. 

Respeito o conflito e a_ discordância, Sr. Presídente, mas 
me sinto no dever, acho que é mais do que um dever parla
mentar, é um dever social e político que tenho, um dever 
de brasileiro de poder entregar ao País uma_Lei de Imprensa 
mais moderna, mais eficaz e mais democrática. 

Obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS O SRS. SENADORES: 

Antonio Mariz - Aureo M.ello - Divaldo Suruagy -
Flaviano Melo- Gerson Camata- Iram Saraiva- Jutahy 
Magalhães - Ma_rco Maciel - Mário Covas - Meira Filho 
- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

Durante o discurso do Sr. José Fogaça, o Sr. Mauro 
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, Jtt Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameir())- Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•IS, DE 1992 

Acrescenta parágrafo único ao art. 2~ da _I!ei n" 
1.079, de 10 de abril de 1950,_ e dá outras providências. 

O Congresso Nacional_decreta: 
Art. 1• O art. 2• da Lei n• 1.079, de 10 de abril de 

1950, fica acrescido do seguinte parágrafo úli.icO: 
"Parágr-afo único. Quando, em· processos ou do~ 

cumentos de que conhecem, servidores pUDliCos ou 
membros de Poder, inclusive do Judiciário, verificarem 
a existência "de_ crime de responsabilidade, remeterão 
à presidência do Poder Legislativo competente cópia 
dos mesmos." 

Art. 29 Recebida a comunicação, procederá o Presiden~ 
te do Legislativo na form_a prevista no respectivo" regimento 
interno e fará publicar a matéria no órgão àficial de divulgação 
dos a tos do Poder Público. 

Art. 39 A omissão nos -casos espedfíCaâos no artigo an
terior configura o delito de condescendêi_lcia crjminosa pre
visto no art. 320 do Código Penal. 

Art. 49 Esta lei entra _em vigor na data de sua publi-
cação. _ . 

Art. 59 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Os graves fatos que vêm ocorrendo _no plano adminis
trativo federal recome!J,dam urgente ação noll'I!ativa para in-

traduzir na legislação pertinente aos crimes de responsabi
lidade norma equivalente àquela que, de longa data, vigora 
no Código de Processo Penal. _ _ _ 

Com o propósito de combater eficazmente a delinqüên· _
ciã;--prevê o art. 40 do estatuto processual penal: 

"Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que 
conhecerem, os juízes ou tribunais VêrifiCãrem a exis
tência de crime de ação pública, remeterão ao Minis~ 

· · - tério Público as cópias e _documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia." 

A solução aventada no âmbito dos delitos comuns_ justifj
ca-se tendo em vista que o Ministério Público é _o principal 
titular da ação. Cabe-lhe, institucionalmente, promover a per
secução p-enal, assegurando que os responsáveis sejam pu
nidos. 

No campo dos crimes de responsabilidade, entretanto, 
pode qualque:r:- cidadão oferecer a di:múncia_ coritra o agente 
público. É o que estatuem os arts. 14 e 75 da Lei n9 1.079/50, 
verbis: 

"Art. 14. É permitido a qualquer cidadão de-. 
nunciar o Presidente da República ou Ministro de Esta
do, por crime de responsabilidade, perante a Câmara 
dos Deputados." 

Nestas condições, faz~se necessário adaptar O preceito 
às peculiaridades deste campo do direito. Julgamos que, num 
primeirO nióniento, deva a Casa Legi~lativa competente ser 
comunicada pois é ela que, em última análise, irá julgar a 
conduta. Não é isto, entretanto, suficiente .. Necessário se faz 
dar ampla publicidade à matéria de sorte a que qualquer cida
dãO possa exercitar a faculdade de denúncia. Daí a exigência 
de publicação da matéria no órgão de divulgação dos atos 
do Poder Público. 

Acreditamos que a relativa ineficácia do instituto da res
ponsabilidade política se deva à ausência dos mecanismos que 
ora pretendemos introduzir no ordenamento. 

Com a proposição em pauta, temos certeza de estar a 
contribuir para o aperfeiçoamento do regime democrático e, 
também, para coibir práticas de todo reprováveis. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1992.- Jutahy Maga
lhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950 

Define os crimes de responsabilidade _e regula o 
respectivo processo de julgamento. 

•••••• ·~· • -· •• ~· •••••••••••••••••• -•••••• ~······ ••4 •••••••• u ~·., ••••••••• ··~··. 

Art. 29 Os crimes definidos nesta lei, ainda quando sim
plesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, 
com inabilitação, até cinco anos, para o exercício de qualquer 
função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos 
contra o Presidente da República ou Ministros de Estado, 
contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra 
o Procurador-Geral da República. 
····~~·· ........ ···········································-·············.······ 

(A Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto 
lido será publicado e remetido à Comissão competente. 
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Sobre a mesa, requerimento ·que· serão lido pelo Sr. lo;o 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 52, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Os Senadores que este subscrevem requerem, de V. Ex•, 

nos termos do art. 58, § 3", da Constituição da República, 
e dos arts. 74, alínea c e 145, usque 153, do Regimen-to Interno 
do Senado Federal, a criação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito constituída por onze membros, para que ápüre, no 
prazo de até 120_ (centO e vinte) dias, denúncias, lamenta
velmente, atingem ex-Ministros_ de Estado, e altos dirigentes 
de órgãos do segundo escalão do governo. 

QUando às denúncias de corrupção, envolvendo suborno 
de autoridades, sobretudo do ex-Ministro do Trabalho e Previ
dência Social Antonio Rogério Magri, em parcelamentos de 
débitos junto à Previdência Social, inclusive. 

Justificação 

A Nação está perplexa, diante das denúncias de corrup
ção, que vêm sendo, constantemente,_ divulgadas pelos órgãos 
de imprensa, escrita, falada e teleVisada. 

Essas denúncias de suborno de autoridades na concessão 
de parcelamentos de débitos da Previdência,-pela maior gravi
dade dos fatos que envolvem diretamente a própria pessoa 
do ex-MinistrO do Trabalho e da Previdência Social, Antonio 
Rogério Magri, conforme_está comprovado por·gravaçõei!"de 
fitas Cassetes, a repercussão política e social foi muito maior, 
cabendo, portanto, ao Congresso Nacional exercer a sua mis
são fiscalizadora com todo rigor, como forma de contribuir 
para apurar todos os fatos e, bem assim 1 encaminha~ os rest!_l
tados da sua investigação ao Sr. Procurador-Geral da Repú
blica, para as medidas cabíveis, nos termos da legislação penal 
e civil. 

Inclusive, esta Comissão Parlamentar de ll):_quérito cresce 
de importância na medida em que se especula também, na 
imprensa e no Congresso, sobre a Possibilidade de omissão 
de altas autoridades federais no desenrolar de tão lamentáveis 
acontecimentos na administração federal. --

Sala das Sessões, 12 de março de 1992. ___,. Humberto 
Lucena- Coutinho Jorge- Chagas Rodrigues- Beni V eras 
- Wilson Martins - Almir Gabriel - César Dias - Ruy 
Bacelar- Maucfclo Corrêa- Ronaldo Aragão - Dario Perei
ra - Garibaldi Alves Filho - Eduardo Matarazzo Suplicy 
- Pedro Simon - Antonio Mariz - Flaviano Melo - João 
CaJmon - F. H. Cardoso- José Fogaça-- Mário Covas 
- José Paulo Bisol - Alfredo Campos - Mansueto de LaVor 
- lrapuan Costa Júnior - Nelson Wedekin - Cid Sabóia 
de Carvalho - Iram Saraiva - José Richa - José Sarney 
- Ronan Tito - Affonso Camargo - José Eduardo Vieira 
- Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Dirceu Carneiro -
Aureo Mello - Lavoisier Maia -- Elcio Alvares - Magno 
Bacelar - Marluce Pinto - Aluizio Bezerra - Valmir Cam
pelo - Meira Filho - Almir Laudo - Jonas Pinheiro -
Carlos Patrocínio- Divaldo Suruagy- João Rocha - Gerson 
Camata - Márcio Lacerda - Onofre Quinan - Epitácio 
Cafeteira - Carlos De' Carli ..:... LeVy Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento lido contém subscritores em número SUficiente para 
constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nos termos 
do art. 145, do Regimento Interno, o requerimento se~~_publi~ 
cado para que produza os devidos efeitos. -

Para a Comissão Parlamentar de Inquêrito constituída, 
a Presidência fará, oportunamente, as designações de acordo 
com as indicaçõ~~-que receber_das_Lideranças. (Pausa.) 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 53, DE 1992 

Nos termo.s do art. 172, inciso I do Regimento Interno, 
requeiro a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
da Câmara n' 31_ de 1991 (n' 4.618/90, na Cas~ de origem), 
de iniciativa do Sr. Presidente da República, que altera a 
~i nq 5.700, de _1<? d~ seternbr.o. de 1971, que dispõe sobre 
a forma e apresentação dos _símbolos nacionais. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1992. ---..,.Marco Maciel. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O requeri
mento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Or
dem do Dia, noS termos do art. 255, inciso II, letra c, n~ 
3, do Regimento Interno. _ _ _ 
- Sobre a mesa, requeriinento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 54, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 56, II, da Constituição e do art. 43, 

II, do Regimento Interno, solicito licença pãfa me afastar 
dos trabalhos da Casa, no dia 1:? d_o corrente mês, quando 
participarei, como palestrante, da V Convenção Regioi].al Sul, 
da ABRADIF ---..,. Associação Brasileira dos Distribuidores 
Ford, de batente "O novo relacionamento Governo X E·mpre
sário", a realizar~se em Itapema - SC, conforme cópia do 
convite em anexo. 

Saladas Sessões, 12 de março de 1992.-Senador Esperi
dião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
o-reqUerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do ãrt. 43, ínciso II, do Regimento Interno. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .:::_ Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 12, 
de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solici
tando, nostermos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei do_ Senado n~ 105, de 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre o custeio de transporte escolar e cons
trução e manutenção de c:asas do estudante do ensino 
fundamental com recursos dO salário-_educação, e dá 
outrãs Providên~as. - -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
O Projeto de Lei do ~enado nç. 105, de 1991, será incluído 

na Ordem do Dia oportunamente. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 13, 
de 1992, de ãutoria da Senadora Marl_u_c_~_PiQ.tO, solici~ 
tando, nos termos_do art. 172,-inciso I, do ~eg~mento 
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei do Senado Il9 106, de 1991, de sua autoria, 
que acrescenta dispositivos ao art. 89 dã--t:el ri<:> 8.134, 
de 27 de dezernbro de 1990, que "altera a legislação 
do Imposto de Renda e dá outras providências". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ ___ ____ _ _____ -~ _ . 
O Projeto· de .Lei do Senado n' 106, de 1991, serã incluído 

na Ordem do Di~ opôtb.ln.amertte. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_-:-:-Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 39, 
de 1992, de autoria do Senador Mauro Benevides solici
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão, em ·Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 105, de 1991, de iniciativa do 
SuperiOr Tribunal de Justiça, que diSpõe sobre a rees
truturação·da Justiça Federal de Primeiro Grau da 3• 
Região e dá outr~s provid~ncías. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . . . . 
O Projeto de Lei da Cârnara n' 105, de 1991, serã incluído 

na Ordem do Pia.oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 4: _ 

Discussão, em turno único, do Projeto- de Lei da 
Câmara n•90, de 1991 (n' 5.642/90, na Casa de origem), 
de iniciativa d.o Ministério PúQlico da União, que cria 
a Procuradoria Regional do Trabalho da 20• Região 
da Justiça do Trabalho e dá outras providêndaS, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 9, de 1992, 
da ComisSá.o _ . . 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, com voto 
vencido, quanto ao art. 6~, do Senador_Magno Bacelar. 

Sobre a mesa, requerimento da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 55, DE 1992 

Requeiro destaque para rejeição do art. 69 do Projeto 
de Lei da Cãrnar.a n' 90, de 1991. ._ . 

Sala das ComiSsõeS, 19 de fevereiro de 1992. -Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri-
mento lido será votadO oportunamente. 

Em discussão o. projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. 
Passa-se à votação do projeto. ressalvando o destaque 

requerido. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiinanecer 

sentadoE. (Pausa.) 
Aprovado. 

Afltes de passarmos à votação do destaque, a Presidência 
esclarece ao Plenário que a aprovação do requerimento impli
cará na rejeição do art. 69• Em conseqüência, Çt matéria voltafá 
à Câmãia âos Deputados. 

Com esses esclarecimentos, passa-se à votação do desta
que para a rejeição do art. 6\l 

o Sr. Maurício corr-êa -~·Sr .. Presiderite,- riao··estão 
sabendo o que se vai votax, .PoUcOs sabem-qual é o destaque. 
Eu sei porque estava presente na Comissão de ConstilJ,i.iÇã<?, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} ~ Solicito llO 

Sr. 1~ Secretário que faça a leitura do conteúdo do requeri
mento de destaque. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 55, DE 1992 

Requeiro desüque para réjeiÇãô do a_rt. 6~ do _Proje-tQ 
de Lei da Câmara n' 90, de 1991. . . 

Sala das Comissões 19 de fevereiro de 1992.- Sen. Cid 
Sabóia de C3rvallio. ·· ·· 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carni:"iro )~ T ~rn a palavrà 
V. EX'. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE) ~Sr. Presicj~nte, 
V. Ex• poderia ler o dispositivo que se prete-nde excluir? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'- Soiicito ào 
S~. 19 Sec~etár~o que faça a leitura do destaque. 

É lido o seguinte destaque 

·~Art. 69 Não poderão ser nomeados, a qualquer 
título, para funções de gabinete, çargoS: em comissão, 
ou funções gratificadas da administração do Ministério 
Público do Trabalho, Procuradoria RegioO.af do Traba
lho da XX Região, parentes consangüíneos oú- afins 
até o terceiro grau de juízes e procuradores em ativi
dade ou aposentados hâ menos de ci.nco anos .... ex~to 
se integrantes do quadro funcional, mediante concurso 
público." · 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, insisto.em que
rer falar e indago de V. Ex.~ qual o artigo do Regimento 
em que V. Ex~ se baseia que proíbe o encaminhamento? _ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Art. 310 do 
Regimento: 

""Art. 310. Não terão encaminham~nto:de vota
ção as eleições e os seguintes requerimentos: 

''''' ••••••• ••••••••••••••••·~~·••••r•~••••~···•~•-•••••• 

k) de destaque de disposição ou emenda." 

O Sr. Marco MacieJ= Sr. Pre~idente, pe5_o a palavra 
. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Tem a palavra 
V. Ex~. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela O<dem. Sem 
revisão do orador.) Sr .. Presidente, já que não pode haver 
votação, gostaria apenas de dizer que a posição do nosso 
Partido é pela manutenção do dispositivo. 
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O dispositivo é ahãrrierite-·moraHzador. De mais a fiais, 
há precedentes em outros projetas de lei ·aprovados nesta 
Casa de inclusão de dispositivo semelhante. E ajuda, inclusive, 
a fazer com que não_se institucionalize no- Pai~ _o nepotismo. 

Se retirarmos este disposítiv9, além de I_,ro_cfastin~rmos 
excessivamente a tramitação dessa matéria iinportante para 
o País, haverá um sentido muito negativo para esta Casa, 
porque poderá passar a idéia de que o Senado está, de alguma 
forma, criarido facilidades p_~ra qu·e prospere etn nos·s<>" País 
o nepotismo, que deve ser condenado sobretudo_ no seryiço 
público. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. PreSiâente, peço a p-ãlavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Tem V. Ex• 
a palavra. 

O SR. MAURfClO CORRI1:A (PDT- DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, também prevaleço 
desta prerrogativa para dizer que votamos a Lei n~ 8.215_, 
de 25 de julho de 1991, que criou o Tribunal do Estado do 
Rio Grande do Norte, e naquela oportun_i~~d~_ consign_o~-:se 
este dispositivo: -

"Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de gabinete cargos em comissões ou- Í!J.D· 
ção gratificada parentes, etc." 

Igualmente, votamos a Lei n~' 8.219, que criou o Tribunal 
Regional do Trabalho de Alago as, e que traz o mesmo dispo
sitivo.-Também votamos a Lei n? 8.221, de 5 de setembro 
de 1291, que cria o Tribunal Regional do Trabalho do Piau~. 
em que se consignou.~sse mesmo dispositivo._ A-Lei n~' 8.233, 
de 10 de setembro de 1991, que criou o TRT de Sergipe, 
também consigna esse mes~o dispositivo. E o próprio Supre~ 
mo Tribunal Federal consigna essa regra no seu regimento._ 
O própriO MinistériO-Público, através da Portaria n" 54, de: 
5 de fevereiro de 1992, prOibe que os seus ageiltes nomeiem 
parentes para cargo etn comissão. = _ ~ 

É uma regra moralizadora que tem que ser· inic1ã.da e 
votamos favoravelmente à manutenção do art. 6~ e contraria
mente ao destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ein votação 
o requerimento. - -

O Sr. Jutahy Magalhães-Sr. Presidente, se um Senador 
pode fazer um encaminhamento, outros também podem. En
tão, peço a palavra para encaminhar a votação, apesar de 
o Regimento-proibir. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
não pode conceder. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas aí é discrminação! Se 
outros estão fazendo, também posso, ou V. Ex• vai discri-
minar? - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnerto) .:..::A-presidência 
não autorizou, não concedeu a palavra para encaminhamento 
nem para discussão desta matéria. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Então, permite-me tã"mbém 
fazer o encaminhamento sem autorização de V. Er, pois que
ro apenas dar uma palavra a respeito da matéria que vai 
ser colocada em votação. 

Na Comissão de ConStituiÇão, Justiça e Cidadania, houve 
uma divisão na votação desta matéria, quando alguns Srs. 
Senadores votaram pela extinção "do art. 6" .. Em outros proje
tes, lá na Comissão, derrubaram artigo semelhante, e aqui, 

ÕÕ Pleftário, foi mantída a decisão da C~missão de Justiça, 
da mesma forma que outras decisões foram favoráveis â manu~ 
t_enção. _ _ _ __ ~-- -

Discordo apenas desta· palavra: moralização. Moralizar 
é fazer outras coisas a_qui no Congresso. Não é iss_o que vai 
mórali~ar nad~! Se estamos aqui pensando em moralização, 
vamos fazer o levantamento de uma série de coisas que preci
sam ser moralizadas. E, como diz o Senador Pedro Simon, 
vamos fazer. É disso que precisamos. Nã) é questão de morali~ 
zação, é uma questão de opinião. Algun? são favoráveis e 
o~tros, -contráfiOS. --No caso, diz:.se que é proibido nomear 
parente. Mas se alguém tiVer uma amallte pode nomeá-la. 
Se for nomeada uma pessoa capaz, poténl., ·c-otn parêntescó, 
isso não é possível_. No entanto, se quiser nomear alguém 
totalmente incapaz ...:._ até a empregada da sua casa - para 
um cargo em comissão, desde que não seja parente, jJode. 
Isso não é indecente, isso é correto. 

Ora, Sr. Presidente, não qUero levar esse fat9 para uma 
crítica muito fácil de se fazer. Os que estão colocando essa 
matéria nesses projetes foram os mesmos que votaram contra, 
quando se tratou do projeto da Câmara dos Deputados. 
- Discordo apenas desse termo moralização. s, quisermos 
dar opinião, vamos fa:iê-lo. Eu, POr exemplo, sou a favor 
do destaque. 

O Sr. Maurício Corrêã.- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. MAURÍCIO CORRJ1:A (PDT- DF)- Sr. Presi
dente, qual o procedimento para se manter o texto'! 

O SR. PRESIDÉNTE (Dirceu.Car~eiro)- Vot;nd~ con
tra o requerimento, mantém~se o texto._ Ouc~eja, a rejeição 
do requerimento implica a manuterlÇãO do texto. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(P.ausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai à _sanção. 

É o seguinte o projeto aProvado: 
- -·. : - . - . ' ~ . . . - . 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 90, DE 1991 
(ni 5.642190, na Casa dé origem) 

Do Ministério Público da União 

Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 20~ 
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 

~ --

O Congresso Nacional d-ecret"a: 
Art. 1" Fica criada como órgão do Ministério Público 

do Trabalho a Procuradoria Regional do Trabalho da 20~ Re
gião, que terá sed,e em Aracaju, corti jUriSdição em; todo o 
território do Estado de Sergipe. 

Art. z~ Para atendimento da composição da Procura
doria Regional do Trabalho_ da 20~"Região-fkam criãdOs no 
Mínístério Público do Trabalho 8 (oito) cargos de Procurador 
do Trabalho de 2• Categoria, que serão preenchidos na confor
midade da legislação em vigor, e 1 (um) cargo em ·comissão 
de Procurador Regional do Trabalho, a ser preenchido me~ 
diante designação do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho 
dentre integrantes da carreira do Ministério Público do Tra
balho. 

Art. 301 Fica criado o Quadn Je Pessoal da Procura~ 
do ria Regional do Trabalho da 20~ R gião, na forma do A l"lexo 
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II desta Lei, cujos cargos serão preenchidos de conformidade Parágrafo_ ú_nieo. -o crédi{o a que se refere est~ artigo 
com a legislação vigente, sendo-lhes entt:etantp aplicac!_os os será consignado em favor do Ministério PúbliCo do Trabalho. 
mesmos valores de_ reajustarriento,- critérios de giatlfiCãções ~-
e condições de trabalho fixados no necreto-Lei n" 1.44~. de . _Art. 6~> Não p~derão ser nomeados, ~ q~alquer- tír'~lo, 
13 de fevereiro de 1976, com as á.lterações posteriores. · -- - par~ f~nções de g~b.mete,_ cargos. e~ <:'m1s~ã<? ou funçoes 

Art._ 4~' O Chefe do Ministério Público da União ouvi- gratificadas da admtmstraçao do Mtmsténo Publico do Traba
do 0 Procurador-Ge:ral q_a Justiça do Trabalho, 3.dot~rá aS lho - Procurad~~ia Region.al do Trabalh.O da _2(Y_ Região, 
providências necessárias -à instalação da Procur~cloria Regia- parentes consangumeo~ :m afins, até o terceuo grau, de Juízes 
nal da 20a Região: _ e_ P~ocurado!e:s c:_m_ attvtct.a~e ~-u_ aposentados há men~s de 

Art. 59 O Poder Executivo é autorizado a abríf.créditos 5 (cmco) anos, ex_ceto se (fltegrantes do Quadro funciOnal 
especiais até o limite de Cr$26.114.910,00{vinte e seis milhões," · mediante concurso público. 
cento e quatorze mil c novecentos e dez c~u~ei_r?.s) em yal<_?:r~s Art. 79 Esta_ Lei entra em vigor na data de sua publi-
de março de 1990, para atender às despesas mtctats de_ orgam- Cáça.O. · ·--- - -- - - · - - - - -
zação, instalação e funcionaínento _da Procuradoria Rçgiorial 
do Trabalho da 20• Região, , Are 8• Revogam-s~ as_ 9-isposições ~m contrário:-

'· .. - --~.---~~ __ --,-_ 

AN::XO I - DESPESA f.EN.'il\l. a::H PESSOI\.L 

ffiT -201 REGI~O 

MAAÇ0/1990 

' .o; ' S!>f3a.O~IA V "'-'R LNITÁRIO QUANT!DJIDE TÕTAL M:::NSI\L 

- . '-~<. '- -•.• '-' ii'f- ~; . ' ' -

CARGOS DE NATt:AEZA ESPECIAL 
- rc;.ocu:ii\í.JüB Pó 1 í'Wlt\i:rú_- - 2íl CATEGOR~A- 303~418,00 

-" ' ' ' 
SURTOTl\1,. __ 

\.lnt:n·-; r 1-1 c-o-1 t s:~Jta 
:.:,·-f;;fucUiAOOi~ H~ . - . . .,.;.~."' '- OAS-4 60.649,00 
- ASSESSORES OAS-2 (*) 160~ lSO.fO 
- SECRETARIO REGIONAL ~ --.-. .,~- .. OAS-2 (•) 160-.150,00 
- OIRETffi DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA fJAS-1 (•) 151.595,00 
• riii>i:TUíl (li\ OIVI$ltO l'HOCt::::iSUAL OAS-1 (•) 151 • .595,00 -
:J\RGOS 00 QU.~ORO l'Eil!<A~'EN)E · 

SUB)llTAL 

· AD.'-lfNlSTAAOOR -.- . . ' ' .... ~ -' NS-05 (f"-11) 100. mo,·1o 
· P.GFNTF. tlfl.ITNTC>TRf\TJVO - N!-17· , ... , 60. 70_7,17 

t\'\lll.t\ ;.vu ll NI-12 (**) 52.956,18 
AUXlLIAA CPER.SERVIÇOS DIVERSOS . - ~-- Nl\-03 (n) ::55.892,37 
!=.GENTE OE t-!ECP.NI ZAÇAO E tlf'OitJ '' 

" 
Nl\-12 (H) 4J.617,63 

MOTORISTA OFICIAL ~-' -- NA-07 3!1.1110,87 
AGENTE C€ PORTARIA . - -· - - NI\-O"J 3:),U!J:l,J/ 

SUBTOTAL 
lt;l\RGOS SOCIAIS -

~ncargos soc1ais incidentes sobre oS carQ--as em 
-;omissão e quadra permanente, 24,2% -

- ··~--.. 
I UII n '· G LU A I. 

-- -·-- -
considerando lJ1I adicional por Tempo de serviço :s 10:-t: 
Gral1ficaç~o Extraord_inária rlf! 17~ ~ohre n últlmatofctt!ncla de n!vel superior 
i;Iullflwc_,tlo ~tlaordlnária de 162,3&'!: sobre a Teferência 

-

os 2.425.1Sli,OO 

2.4:L5~ 184,00 

01 60.649,00 
o• 640.600,00 
PI IOJ.1!>0,UO 
01 151.!)95,00 
OI 1.51.595)00 

1.1~4.589,00 

OJ 300.566,10 
04 242.828,68 
08 423._6~9,44 
04 143.56~,48 
01 43.617,63 
02 /U. :•111,/4 
02 71.1f!.li,"l4 

1.3_04.297 ,81 

597.470,Fil1 

---· 
5.491.541,Li1 ·-
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ANEXO II 

(t,.e! nR , de de 199. ) 

PRCCt.RP.!:m:IA REGII:JW.L 00 TRABAUf) DA 20!11 REGI~ 

QUAOOO PEJ1!.!AieiTE 
~-

''.' - ~ . ~-
rnt.ro CA~IAS cOOIGO IÓL10 OE Ct~GOS . 

~ ~ ~ 

Outras atividades de Nível Supe-
r!or · 

( PRT-20~-NS-900) Administrador PRT-201!-NS-923 02 

' 

Serviços Auxiliares Agente Administrativo PRT-201-SA-801 01• 
(PRT -20•-SA-800) DatiUigra r o PRT -20~-SA-802 0'3 

- ~ ---
Outras atlvidades de Nível Médio Aux.Operac.ServiçoS Diversos·· PRT -20!!-f'.t.f-1000 Ol• 

01 (PRT-20~-NM-1000) Agente de Mecanização e Apoio PRT-20!-NM-1000 
.~ 

Serviços de Tiansp-~--e P9rtaria ~~rista Oficial 
nte de Portaria (PRT -20•-T?-1200) 

·- .... -

O ~R. PRESIDENTE (Dirceu Canieiro) :_Item 5: 
Discussão, em primeiro turno, ~da Proposta cte 

Emenda· n9 21, de 1991, de autori~ do Senador Ronan 
Tito _e outros St:n?.ores Senadores, que ~UQtifiie do art. 

' 155, item X, da €_onstituição da República FederatiVa 
do Brasil, a ã.Iínea b. (1~ sessão de discussão.) 

. Em obed~ência·ao disposto no att. 35.8, § 2~. do Regirriento 
Interno, a matéria figurará na Ordem do Dia durante cinco 
sessões_ ordinárias consecutivas em fase de ·diScUSsão, quando 
poderão ser oferecidas as emendas assinadas por um terçoy 
no míniino, da coriiposfção do Senado. 

Assim sendo, transcorre hoje a primeira seSsão de discus-
são. · -

Em discussão a propoSta de Emenda à Constituição n<:> 
21, de 19.Q1, em primeiro turno. (PauSa.) 

Não havendo queni peça a palavra, a discussão te_rá pros-
seguimento na próxima sesSão. - · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneir9) -Êstá esgotada~ 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à ·votação da proposta da Presidência, 
lida no expediente, indicando a substituição do Senador Oda
cir Soares pelo Senador Dario Per~ira, para representar o 
Senado na Conferência Internacional sobre a Democratização 
no "Cone-Sul". 

Ein votação a proposta. 
Os- Srs~ Senadores que a aprovam, queiram pefrnanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. . ~ ~ -~ 
Fica o Senador Dãrio Pereira autorizado a aceitar a rnis-

são. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _.::.Passa-se ago
ra, à votação da proposta da Presidência, lida no expediente, 
indicando o Senador Garibaldi Alves Filho, para representar 
o Senado na Conferência sobre Assentamento e "t>esenvol
vimento Humano da Global Parlamentary, a realizar-se no 
período de 15 a 20 do corre-nte mês, em Vancouver, Canadá. 

Em votação a proposta. 

PRT ..:20m-TP--1 201 02 
PRT-20ii-TP-1202 02 

OS s-rs. Senadores_ que a aprov3rTI, peimaneçarri sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. _ _ .. 
Fica o Senador Garibaldi Alves Filho autorizado a aceitar 

a missão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
crr!_tl~'n"icàÇões cfúe serão lidas pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 11 de março de 1992 

Senhor Presidente, 
ComuniCõ a V.-Ex~ qu~, devidamente autorizado pelo 

-Senaâq Federal, estarei -ausente do 'País, no pcrfodo de 12 
a 17 do corrente mês, para representar esta Casa na Confe
rência Internacional Sobre a Democré!-tjzação no "Cone-Sul". 
a realizar-se em Santiago du Chile. 

Renovo, ao ensejo, protestos de consideração-e_ apreço-: 
........ Senador Dario Pereira. 

Senhor Presidente, 
_ Compnico a V. EX" que; d-evidamente autorizado pelo 
Senado Federal, estarei ausente do País, no perlodo de 15 
a 20 do corrente mês, para représentã.r esta Casa na Confe
rência Sobre Assentamento e Desenvolvimento da Global Par
larnentary, a realizar-se em Vancouver, Canadá. 

At~nciosas saudações - Senador Garibaldi Alves Filho. 

Bras!lia, 12 de março de 1991 

Senhor Presiderite, 
Nos termos do § 19, do art. 13, do Regimento Interno, 

comunic() a Vossa Excelência que estarei ausente dos trába
Ihos da Casa no período de 16 a 17/03 para como integrante 
da Representação do Senado na Coinissão Parlamentar do 
Mercosul, participar do Fórum Permanente de Consultas do 
Mercosul instituído pelo Subgrupo 8 (Política Agrícola e 
Agroindustrial), na cidade de Florianópolis - SC. 

Atenciosamente,- Senador Dirceu Cãi-neiro,-Primeiro-
Secretário. - - - -
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O~ ·expedien-
tes lidos vão à publicação. -

Volta-se à lista de oradores. _ 
Concedo a palavra ao nobre SenadOf-Lavoisier Maia~ 

como Líder. 

0 SR. LAVOISIER MAIA (PDT -RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes 
do início do-carnaVal, tiveniÇls a grata surpresa de ler no Jornal 
do Brasil, de 25 de fevereiro próximo passado. um artigo 
assinado pelo Dr. Egberto Batista, Secretário NaciOnal do 
Desenvolvimento Regional. cujo título era o seguinte: "É 
preciSO rever o Nordeste". O ilustre autor desta matéria mani
festou a sua preocupação ·com o fenómeno da desertifica;ção 
que se constata_em grandes. áreas do Nordeste ... Citando_dados 
da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hidricos 
do Governo do Ce_ará, ele afirmou q'ue "calcula-se que 26% 
da região nordestina estejam em processo de desertificação, 
o que equivale a um espaço sensivelmente superiOr à área 
desmatada da Amazônia. Se o processo -continuar no ritmo 
em que está se desenvolvendo, chegaremÇ>s ao ano 2000 com 
um índice de 50% da -iegião em procêssó de desertificação, 
o que convenhamos, é um desastre de ·proporções lll~rman
tes'~. · · ' 

Pa:ra nós, o p'rOblema da desertificaÇão do Nordeste não 
é novidade; não nos càusa surpresa, até porque conhecemos, 
in loco, esta realidade. O -ãriO )assado, ·no dia 24 de abril, 
fizemos aqui um pronunciamento sobre a EC0-:92, no qual, 
além de abordar a crise e~ológica do Q._osso Planeta, chamamos 
a atenção do governo para os problemaS ·ecÓlóE;icoS da nOsSa 
região. Naquela oportunidade, dissemos 'O seguinte: "EStUdOs 
feiiôs pero IBGE dão córita:de que há, no Brasil, cerca de 
2 milhões de km2 seó.síVeis _à desertifiCaçãO. Deste roomante, 
a metade localiza':'se no Nordeste. A solução deste ·magno 
problema exige vult.o,.sos investim~~tos. ~1}1 ~ef!~xestarnento 
e em outros setores .. ~or isso, ouSo'hlitin~r que· os problemas 
ecológicos do Nordeste .são iguais ou tí}l,ve~ maiores do qu~ . 
os da Amazônia. Se na Amaz_ónia, a solução é dese.n:v9lvê-la, 
sem destruir a floresta~ no Nordeste, temos que ref19restar 
para que a terra renasça e produza mais, Esperamm; que 
a EC,0·92 não esqueça, o Nordeste". , , , . , 

Ma,s, Srs. Senadqres, voltemos ao artigo do Dr~ Egberto 
Batista, porque ele é uma Pérola de contraõíção_entJ;"C; Q Qi_~çur
so e. a realidaQ.p. Diz q ilustra Seq~t~rip: "9~ pro_bl~mas 
do Nordeste precisam ser analisados sob uma 6tica Completa
mente diferente da que tem sido empregada até agora. Não 
se pode mais admitir, por exemplo, que a seca seja adminis
trada exclusivamente ~ob um programa assistencialista". 

Mas~ o que fez até agora o Presidente Collor para o 
Nordeste, a não ser enviar cestas básiç<;Ls_em:-véspetã -de elei
ção? Aliás, cestas básicas -qUe, no dizer do Governa<lor.A-p.~ô-. 
nio Carlos Magalhães, da Bahia, ''são mUito' boas para qiiein 
as compra e ruins para quem as come". 

Para ser justo~ temos que reconhecer o seguinte: com 
exceção da continuidade. das obras da.lllil~létrica_de Xingó,
a política do Governo Cpllor para o Nordeste tem sido pura-
mente assistencialista~ -· . ·- _ .- ____ --~- ... -~%---·-

Reconhecendo que_ o Nordeste tem_ muita água acumu
lada, o Sr. SecretáriO de .Oesenvolvimento Regi~nal diz que 
tem procurado fortalecer a infra-estrutura hídrica dº Nor
deste, estabelecendo _o gerenciamento dos_sistemas e implan
tando unidades_de beneficiamento e proc_essamento industriai 
de matérias-primaS de origem a_gropecuária. Que maravilha! 
Só que nO meU: Estado - o Rio Grande do Norte - nada 

disso tem acontecido. Há dez anos que estamos lutando pela 
construção da Barragem de Santa CrUz, na chapada do Apodi, 
e-~té agora teiD~~se~~on~eguido muito pouco. Até o ano passa
do, eSta- ob~a ~stava orçada em 100 milhõe's de dóla!es. Até 
agora, o 3.tual governo libei'oU apenas uma pequena parCela 
de recursos para se construir o canteiro de obras da empresa 
constru~ora e a via de a~so. Está tudo paralisado à espera 
da liberação de recursos para se- inlciar ã. c'olistrliÇãô' ·deste_ 
reservatório d'água. É importante salientai que, uma vez Cons
truída, esta barragem possibilitará a irrigaçãO de 10 mil hecta
res de terras e a conseqüente geração de 30 Iriil empi"egos
diretoS. Além disso, resolverá, de imediato, o problema de
abasteciril~nto d'água da cidade de Mossoró. 

- . E-~-que fei-até agora _o GOvémo~ Coll6r para OesenVolver 
a irrigação na Barragem Armando Ribeiro _G9nçaly_eS, que 
acUmula 2 bilhões e 400 milhões de metros c;úbico~.de águ.a_? 
Que eu saiba, nada. -

Mas, o Dr~ Egberto .Batista âisse 3.irida- o ·seguinte: ''o 
Governo Collor .. ,. dá contíl)uidade;em SetYpTograma hídrico,
à obra desenvolvidfl, na décáda 4e 20, p_elo PieSideilte Epitácio 
Pessoa, e, no final dos anos 50, por Juscelino Kubitschek". · 
· Cremos que; -a:esta altura, ele já eSfava cOntamiD.ado 

pelo samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Mi
guel, quando diz: "Não custa nada sonhar!" 

Dos nordestinos ilustres que passaram·pela Pre'sidênciá da 
República, o Dr- Epitácio Pessoa foi O que mais trabalhou 
pelo Nordeste. Senão, vejamos, em síntese! 9 qu~ ele realizou. 

Até o governo deste ilustre pariiibano (1919-1922), apolí
ti.Ca de combate aos efeitos_ da$_ seca~ primava pelas boas inten
ções, quando não pela mOrosidade das providências a tomar. 

Logo que assumiu a P'residência da República, é:le baixou_ 
a Lei n9 3.965, que regulamentou a construção de obras para 
a irrigàçãc, mediante uma. cajxa especial. Pof este íristruinento 
_legal ficou u- governo Federal autqiizado a fazer emprés~itlt_o·s 
nO eXterior, até o máximO de 201lrii_íl.contos de réis. Agindo 
assiln; era sua 'iiltehção do PreSideD.te Epitâdo Pessoa cons.: 
truir grandes barragens~ cuja água seria -urnrzada na irrigação 
de: canais. , . · 

, ·O plano do.Pr.esidente Epitácio corripreendia a construção 
simultânea de ll.grandes açudes; de 20 reservatórios de peque
no porte; de três docas de desembarque (Natal, João Pessoa . 
e Fó"rtaleza); de centenas de quilómetros de estrada de ferro 
e de rodagem, perfuração de poços tubulare.s.~ .d.e.Ol!-tras.· 
obras de menor valor. 

É importante lembrar que, para realizar estas obras, era 
preciso importar eqUipamentos e matéria-prima, pois, o Brasil 
não produzia cimento. -

Com o objetíVó de construir os grandes_açudes, ele contra':' 
tau -duas firmas inglesas- a Northon·Griffiths e a C. H.. Wal
ker -e uma norte-americana- a Dwight P. Robinson. Estas 
empresas trabalharam na constrúç-ãó dos açudes Acarape, 
QuiXe.:ra-mobiin, Poço dos Paus e Orós, rio Ceará; no Rio 
Grande do Norte, trabalharam nos açudes Gargalheira e Pare
lhas; na Paraíba, nos açudes São Gonçalo, Pilões e Piranhas. 

Durante este pé"rlod6 -rórãin também construídos 212 km 
de ferrovias e 227 km de rodovias. Com estas ini_ciativa's; 
o Nordeste começava a sair do seu secular __ isolamentp. 

Como ob.servou Alb~rt Hirschman, no seu livro - Polí
tiCa ECoõ.ômiCa- na América Latina - duiante o Governo 
Epitácio -Pessoa, "os dispêndios, quase todos vinculados a 
obras, atin-giram em 1921-1922, cerca de 15% da receita total 
do País. Aplicou~se no Nordeste, entre 19_19 e 1923, ·o equiva
lente a US$ !50 milhões, a preços de 1963. (p. 43·45) 
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O Sr. Antonio Mariz- Permite V. Ex~ um aparte. 

O SR. LA VOSIER MAIA - Pois não. 

O Sr~ Antonio Mariz- Antes de mais nada, desejO congratu
lar-me com V. E~ pela propriedade e oportunidade do discur
so que faz. A denúncia- rev-eSte-se de grande irnpoJ1ância para 
a regiãO. De fato, o atual Governo, não obstante originário 
do Nordeste, não tem sido sensível aos problemas da região._ 
V. Ex• cita o exemplo de Epitácio Pessoa e enumera as obras 
que ele fez na área, açudes, estradas, ferrovias, portos, justifi
cando portanto, a confiança que as populações locais deposi
taram na sua presidência. Agora, o que se vê é- O inversO, 
é o esquecimento do NOrdeste. Em favor do que diiV. Ex\ 
devo também, nesta sessão, fazer uma denúncia que considero 
gravíssima_, de ação do Governo em detrimento da região. 
Refiro-me à subtração de recursos do Fundo de PartiCipação 
dos Estados e dos MunicípioS, O que está dentro de uma 
língua nefasta para o Nordeste: a de através de artifícios, 
reduzir esSeS recursos~ Tem sido assim quando se substitui 
Imposto de Renda por IOF, porque o Imposto sobre Opera
ções FinanCeiras não integra o_ Fulido de- PartidpaçáO. Tbil" 
sido assim quando _se substitui Imposto de Renda por contri-· 
buições.sociais-, porque elas não integram Os fu~~o~ ~~ partici
pação. No final de feVereiro'o GOVernO siriiplesmente reduzi1,1 
as alíquotas do IPI do cigarro em 113, de 330% para 220% 
e elevou o valor do selo - que não é imposto mas apenas 
um preço· público, já que não ma-is existe Imposto- do Selo 
-, que se destina unicamente ao- controle da qUalidade das 
marcadora,is, em 67%. Portanto,·o-que·o--Govemo petde no 
IPI recupera no selo. E:c;se· fato evidencia a intenção verdadeira 
deste ato- administrativo· que se con·substan~ia nUm ato do 
Presidente d3. República e em portaria da Receita Federal. 
Evidencia- a inteção de retirar recursos dos fundos de partici
pação. Esses recursO~ retirados do !PI são da ordem de 400 
bilhões de cruzeiros, segundo confissão públiCa do Secret3iio 
da Economia, o Sr. PedrCfParente. Essa denúné'iã, C:m ·deta
lhes, pormenorizadamente, espero fazê-la hoje. aqui no Sena
do, e para isso estou inscrito. V. Ex• portanto, aO trazer tais 
elementos de i~fofmaç_ão e111_ seu diSCurso, _ _p~esta, ineg~vel
mente, um serviço atf seu Estaao, o Rio Gtánde do Norte, 
e à região nordestina. Por isso o saúdo e por iSso o cumpri-
mento. · 

O SR. LAVOSIER MAIA- Muito obrigado, nobre Senador 
Antônio Mariz, o seu aparte enriquece o nosso pronuncia
mento. 

Oxãlá que o Presidente Collor, nestes ãnos que restam 
do seu mandato ·realize, pelo menos, um terço do que_ fez 
pelo Nordeste o Dr. Epitácib PeS~Oá em-pouco· mais de três 
anos de Gov'erno! 

DepOis deste período, o Nord~_ste ficou quase esquecido. 
Somente coni Juscelino Kubitschek, em meados dos anos 50, 
é que a Região tomo ti outro grande impulso._ Num gesto de 
~stadista, JK traçou uma nova política de desenvolvimento 
regional e criou a Sudene para executá-la. 

E, hoje, o que é a Sudene no Governo Collor? Uma 
instituição marginalizada, desprestigiada, sem recursos e sem 
diretrizes. certos de que isto não vai mudar' mais de mil 
funciõnáríos, na maioria técnicos de alto gabarito-profissional, 
já pediram aposentadoria por tempo proporcional de serviço. 

Está em fase de extinÇão a SU:âene, o que é lamentável. 
Finalmente, no seu referido maravilhoso artigo, o Dr. 

Egberto Batista diz o _seguinte: ''0 seto.r político pre_cisa se 
mobilizar nesta direção, procurando, com suas emendas, seu 

apoio, arranjar meios e recursos para tratar as questões do 
semi-árido, dentro de uma escala de prioridades, que contem
plem soluções estruturais". 

O Sr. Divaldo Suruagy - Permite V~ Ex~ um aparte? 

-O SR. LA VOSIER MAIA -Pois não, Senador Divaldo 
Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy ~V. Ex~ traçou um -quadro pro
funda_m<:?nt~ ~eprirnente das dificuldades e distorções que vêm 
afe_tando a sociedade nordestina. O quadio se torna mais dra
mático quando V.Ex• enfatiza que maís--de -ill.il técnicos da 
Sudene pediram demissão por não acreditarem mais na Insti
tuição, o que significã dizer: não acreditarem mais no Governo 
e no País. O -povo brasileiro chegou_ a um ponto de __ apatia 
que é mais perigoso qo_ que _a _indignação. A indignação gera 
o sen:tiiriento de revolta gera a luta, que provoca modificações 
dentro daquela sociedade. A apatia gera um sentimento de 
qu-e não há maLs solução para o País. Hoje, o povo hra~.ileiro 
perdeu a capacidade de indignar-se, acha que o País não tem 
mais solução, não __ tem mais _jeito., que_ é isso mesm-o-, _que 
esiãmos fadados a ser um País subdesenvolvido. Isso é muito 
mais grave do que o sentimento de revolta. Daí congratular-me 
cqm_ V. Ex' pelo seu discurso, porque V. Ex~ foi um dos 
melhores governadÇ)res da região e _sabe que a Sudene sempre 
foi um símbOlo para nós, n·ordestfnos, ela não era apenas 
uma repartição. Significava a_copçt:e_tização_da aspiração, o 
ànsei(? de_várias gerações em busca do çiesenvolvimento. Pois 
bem, esse Presidente, que assumiu durante a campanha um 
compromisso formal com o Nordeste, pelo fato de haver go
vern;ido, também, um dos Estados da Região, está inviabi
li~ando o Nordeste, a exemplo do que está fazendo com o 
Pãís .como um tod9. _Congratulo-~e corp._ V. _Ex• _por mais 
essa denúncia que faz, desta Ca:sa, dos erros, das distorções, 
d9 desequilíbrio e dos desacertos desse Governo. 

O SR. LA VOSIER MAIA- Obrigado, Senador Divaldó 
Suruagy. V. Ex~ dá uma contribuiçãO pára o nosso pronunCia
mento e sabe, mais do que todos, da situação real que vive 
o Nordeste. 

Mas eu dizia: 
Sensível ao apelo do ilustre Secretário Regional. voltamos 

a cobrar o desengavetamento do Plano de Ciência e Tecno
logia, como o fizemos em pronuncia"rnento nesta CaSa, no 
dia 29 de agosto de 1991. 

-Menosprezando toda a experiênciã- 3curitUl3dã no com
bate aos efeitos da seca, o atual GOVerno Federal resolveu 
começar tudo de noívo. Por isso, o Presidente da República 
baixou o Decreto n~ 99.23_4, de 3 de maio de 1990, criando 
a Comissã(! de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento 
do Nordeste, composta pelos Secretários de Ciência e T_ecno
logia do Desenvolvimento Regional e de Assuntos EStraté
gicos.. E determinou o prazo de 60 _dias para que o Dr. José 
Goldemberg, então Secretárió de Ci€:ncia e Tecnologia e Presi
dente da referida comissão, apresentasse o relatório final dos 
trabalhos. 

S~bemos que mais de 80 pesquisadores e cientistas pattici
paramda realização deste estudo, procedentes da Sudene, do 
_Banco. do Nordeste e de algumas universidades da região. 
Da conjugação do esforço e da criatividade de todos, !l referida 
comissão elaborou um prograrn,a de desenvolvimento para 
o Nordeste. compreendendo a criação de 12 pólos de desenvol
vimento, mediante o investimento de_ 13 bilhõés de dólares 
no prazo de cinco anos. 

Uma vez de posse deste documento, o Senhor Presiden_te 
da República reuniu os Secretários de_ DesenVolvimento Re-
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gional de Ciência elecnologi~, a então Minfstra:-da ECoriõl:nia, 
Dra. Zêlia Cardoso de Mello, mas nada aCoriteceú d~ conCr~
to. Quando, à distância, espe_rávamos qu_e~oSenhofPresidente 
da República baixasse um decreto criando_ O_ programa, e alo
casse recursos para a sua implementação, nada aconteceu, 
de concreto, até agora. 

Ao saber que este programa de investimentos estava en
gavetado, fizemos urn pronunciame-nfo nesta Casa, no dia 
29 de agosto do ano passado, pedindo explicaçõeS para o 
sílêncio do Governo. Além disso, no dia 12 de setembro do 
ano passado, entramos com Um· reque"ririlento na- Corriissão 
de Assuntos Econôn;üco~ sqliçit;mdo a vinda çlp_ J?r. __ Egberto 
Batista à presença deste órgão para nos expliCãTas rã.Zões 
da não-implemantação deste Programa de Ciéncia e_ Tecno
logi_a_para o Nordeste, de grande importância para o d_esenvol
vimento da região. 

Infelizmente, por diversas razões, ele, até agora, não 
frii corivocado pelo Presidente desta referida ,comissãç:>,_ que 
é o Senador Rairriürido Lira. 

Mas cobranças as fiz e, quero dizer aos Srs. Senadores, 
hoje, depois de uma cobrança pessoal ao Senador Raimundo 
Lira, que é nordestino~ _çla Part,dba, _-s. Ex1' r-esolveu _coloc:ar 
em pauta, na reunião _da Comissão de Assuntos J:.conômicos 
o- problema, e, aí, alguns senadores que não conheciam a 
situação, ·o Senador Ronan Tito _e 9 _S~ç,Q_aQ_or.Soutinho Jorge 
sugeriram que a presença do SecretáriO -_de TecnolOgia Nacio
nal e de outros tivesse uma abrang~ncia maior. Mas quando 
expliquei o fato, S. Ex~ retiraram a sügestão -e ficaram so}idá
rios comigo, iDClUsive o Senador Maurício C_orrêa, que protes
tou também, porque o Presidente daquela Cõini&são nã9 havia 
agilizado a questão que é prioritária: o-Nordeste ~s_t~ perden
do treze bilhões de. dólares. Onde é gue está iso? Espero 
que na próxima oportunidade, na semana que entra, O Secre
tário compareça àquela Comissão para prestar esclarecimen
tos. 

O Sr. Beni V eraS:- Con~:;e~e-m(! V. Ex~_ um aparte, nobre 
Senador? 

O Sr. Maurício Corrêa- V. Ex~ permite-me um aparte? 
O SR. LAVOISIER MAIA -PoiS nâo. Mas vou conce

der, antes, um aparte ao Senador Benf Veras, que o havia 
solicitado. . 

O Sr. Bení V eras - Concordo com ·a êObrança que V. 
Ex• faz do plano de ciência e tecriologia-p~fà o Nordeste, 
embora_ não açg~_dite que dcpenda_desse plano a abordagem 
dos problemas mais sérios da regiào. O GoVéí'Iio -está ~art_o 
de saber que a _solução, o melhOr. erica_rnính-amento para os 
problemas da região já _se encontra perfeitâmfinté definido 
e conhecido. U)ll_f~tq, por exeirlplo, é que a seca faz parte 
da vida da região, todos os anos. Num ano_ chove para as 
plantas, no outro ano chove para os açudes, mas dificilmente 
ocorre um inverno realmente em condições de dar sustentação 
à agricultura da regiãO~- Sãlfã aos olhos que o processo de 
acumulação de água nos açudes deveria prosseguir de maneira 
sistemática, preenchendo aqueles vai_i_Os hídricos que ainda 
lá se verificank p-orque a distribuição dos açudes é muito 
irregular geograficamente; salta aos olJ.lC?s_ g~e a irrigação é 
necessária e urgente para a região~ Entretanto, não se equipou 
o DNOCS, apesar da insistência que se t~J:ll em torno disso, 
para que ele possa efctuar um programa de irrigaçãCd:ónsis
tente. Há no Estado do Ceará, um projeto de 50 milhões 
de dólares, o Projeto Araras II,_ no qual já se gastaram 45 
milhões de dólares. O )?rofetO não irriga urri qUilómetro, ape
sar de faltar apenas 5 milhões de d-ôhires pa:ra sua conclusão. 

A mesma coisa ·acontece córrf o ProjetO Apodi, onde já foram 
gastos 95% do que se deveria gastar, estando ele inconcluso, 
sem render nada para a região. O que falta, de fato. é o 
Governo se dispor, querer fazer pela região o mínimo-que 
seria de sua obrigação 1 o mínimo que ele faz por qualquer 
outra região do País. Aparecemos muito a reclamar:, nós, 
nordestinos. porque não se faz nada pela região. Deixa-se 
a Sudene m.orrer à míngua, deixa-se o Banco Regional sem 
recursos, deixa-se o DNOCS cOmpletamente desassistido __ e 
antigo. Então, o Governo não se move. E busca, J?Or ~e10 
desses novos planos, apenas uma desculpa para contmuar pa
raÇo. Não_ acredito que esses planos sejam necessários à abor
dagem do pioblerna regional. O que falta~ da parte do Gover
no, é senso para realmente fazer o que a região precisa que 

. seja feito, e que já deveria ter sidp fei~~há muito tempo. 
Muito obrigado. 

. O SR. LAVOISIER MAIA -Muito obrigado, Senador 
Beni V eras, p-ela contribuição de V. Ex~ _ _ __ 

V. Ex~ terrirazão, por isso estou convocançlo o Se~retá~io, 
para que preste esclarecimento à nossa Comissão. __ 

Conce~O agor~_ o aparte ao. Se~ador Maurício Corrêa. 
O Sr. Maurício Corrêa -SenadOr LaVOisier· rVfilla, é 

um orgulho ter V. Ex~ dentro do nosso Partido, o PDT. Ex-Go
vernador do Estado do Rio Grande do Norte~ V. _Ex' tem 
uma experiência realmente muito grande em Nordeste. O 
que tenho verificado aqui no plenário é que todas as vezes 
que alguém do Nordeste se levanta para falar sobre a área, 
o assunto fica circunscrito aos Senadores realmente do nordes
te, quando a recuperação do Nordeste equivale à recuperação 
do nosso País 1 em virtude de suas potencialidades que estão 
-~-quecidas, dos seus recursos, não só os da própria natureza, 
mas os humanos. Recordo-me, lenc""o histórias da Guerrã do 
Paraguai, da bravura dos nossos soldados do Nordeste, do 
,seu patriotismo, enfim, ternos no potencial do Nordeste_ algo 
incomensurável. Associo-me a essa indignação que V. Ex• 
manif~sta quando se refere ao desprezo do Governo do Presi
dente Fer:'lando Collor em relação ao Nordeste. Sua. Exce
lência deveria dar atenção maior, exatamente por ser um ho
mem, embora nascido no Rio de Janeiro, mas tradicional 
e historicamente pela sua família, por parte de pai, do Nor
deste. Quero dizer que a análise que V. Ex' desenvolve é 
corretíssima. O Nordeste atravessa dificuld'ªdes mU:íto gran
des, os organismos regionais estão abandonados, a Sudene 
não cumpre as suas finalidades, a questão da irrigação atra
yessa uma fase crónica. V~ Ex•_ aborda esse fato com profi
ciência e -traz iío -seu discurso esSa comPãração magtlífica da 
época de Epitácio PesSoa, que, em pouco mais de três anos 
de Governo, foi o que mais trabalhou pelo Nordeste, enquanto 
que nada fez até agora o Presidente Fernando Collor. E com 
mUito prazer que aparteio V. Ex~- pa:rã incentivá-lo. É por 
isso que, embora tendo V. EX" feito o reqUerimento da presen
ça. ria- ComisSao de Assuntos Econômicos, do Sr. Egberto 
Baptista em setembro do ano passado, até hoje não havia 
sido ele convocado para falar naquela Comissão. Creio que 
é desprezo à figura do Senador, em primeiro lugar; em segun
do lugar, omissão com relação aos problemas do próprio Nor
deste. Eu hoje -eSta:vã diS:p6sto; na Comissão, Senador Lavoi
sier Maia, a trazer o assunto enfaticamente para o plenário. 
V. Ex~ ouviu o que falei, _toda vez que se tem que ouvir, 
até extra-oficialmente, unlã autoric\ade--do GovernQ, sobre
tudo da área monetária, nem Se· conSulta, ex offieiO-e ta vai 
lá. V. Ex~ quer tratar desse assunto de magnã importância 
e não se cumpre o requerimento e, portanto, a vontade do 
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Senador, inclusive da própria Plenária da Comissão de Assun
tos Econôm.icos, que já ha"vía adotado essa de<;:isão. Cumpri
mento V. Ex• e acredito que na semana que vem, ou na 
outra, contaremos com a presença do Sr. Egberto Baptista. 
Se ele não comparecer, protestaremos, aqui da tribuna, na 
forma do que preceitua a Constituição e do que determinou 
soberanamente a O;>missão de Assuntos Económicos. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obrigado, Senador 
Maurício Corrêa. V. E r realmente ilUstra o nOSso pronuncia
mento. Espero que na próxima semana o Secretário Nacional 
do Desenvolvimento Regional venha à Comissão de Assuntos 
Económicos, para-prestar esclarecimentos, até sobre outros 
planos que previam investimentos da ordem de treze bilhões 
ou mais, e debater o N ardeste, em que ele está tão intere!isado l 
Um paulista interessado no Nordeste? Ótimo! Conhece tam· 
bém o assunto? Ótinlo! 

O Sr. Garibaldl Alves Filho- Permite-me V. EX' um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. LA YOISIER MAIA -Nobre Senador Garibaldi 
Alves Filho, é uma honra conceder-lhe a palavra. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Lavosier Maia, 
quero associar-me às palavras de V.- Ex~ e dizer qUe não cã.usa 
mais tanta estranheza o fato de se arquivar um Plano de Desen
volvimento do Nordeste. Infelizmente, temos Que reconhe
cerque os planos de desenvolvimento da nossa região vêm 
sendo sistematicamente arquivados. Quando não, eles sofrem 
interrupção na· continuidade, ou seja, não são imPulsionados, 
nem executados como deveriam ser. Essa é uma constatação 
que fazemos de forma melancólica. ContudÓ, V. Ex~ tem 
inteira razão de cobrar esse Plano de Ciênci~ e Te_cnologia 
que previa investimentos da ordem de 13 bilhões de dólares 
e estabelecia doze pólos de desenvolvimentp para a nossa 
região. Afinal, o que foi feito do referido plano? O que o 
Go_vemo pretende para a nossa região? O Senador Maurício 
Corrêa tem razão, pois já fizemos discursos aqui e estamos 
sempre cobrando p~ovidên_c~as muitas vezes, até de ordem 
assistencial e emergencial. Mas, hoje, V. Ex!_ cobra provi
dências no sentido de pôr em prática um plano consiStente 
que, afinal, foi elaborado tecnicamente e que desapareceu 
nas gavetas da Secretaria do Desenvolviinento Regional. Sem 
querer me prolongar, quero dizer a V. Ex~ que me parece 
estar havendo, nesse caso, não apenas omissão do Governo 
Federal, mas também de Governos Estadiiãis. No caso, por 
exemplo, do Rio Grande do Norte não temos um fundo para 
o desenvolvimento da tecnologia. Isso foi muito cobrado du
rante os trabalhos de elaboração da Constituição estadual 
por professores da universidade e pelos mais diversos segmen
tos_ sociais. Infelizmente não houve sensibilidade para criar 
um fundo, porque, na v-erdade, se o Governo Federal não 
está investindo, os Governos Estaduais, pelo menos, deveriam 
fazê-lo. Este o registro que quero fazer, associando-me às 
palavras de V. Ex• 

O Sr. Beoi V eras- Senador Lavoisier M3-ia, eu gostaria 
de fazer uma mini-interrupção. Acreditõ que a intenção maior 
do Governo, nesses c-aso-s, é·anuilciai' o piario e o valor que 
a ser liberado. Isso dá_ m(l_nchete em jornal e c_ob_r_ança para 
a região - eles imag1n3m que seremos cobr_ã.do~ por ess~s 
valores que saíram nas manchetes de jornal, valores que real~ 
mente não se materializam nunca. 

O SR. LA VOSIER MAÍA- Então, estão brincando com 
o Nordeste._ O Governo não está levando a sério a região. 

Muito obrigado, Senador Garibaldi Alves Filhp pelo seu 
importante aparte. 

Mas não será com a nossa omissão ou conivência que 
o Nordeste se transformará em cemitério de projetas. 

A imprensa noticiou que vamos regredir; o Governo está 
pensando em regionalizar o salário mínimo, que atualmente 
é-o-menor do mundo, e pagar ao Nordeste, às regiões menos 
desenvolvidas, valor menor ainda. Sou contra e quero denun~ 

_ ciar esse fato agora, aqui no plenário. Quando o salário mfni
_ro_o foi unificado a nível nacional, tivemos um avanço e esse 
Governo agora quer regredir e nos empurrar cada vez_ mais 
para baixo, dando um salário regional menor do que o da 
região mais desenvolvida. 

Pergunto: será que o estômago do Nordestino e do nor
tista é menor do que o ~stómag~ dos sulistas? Acho que não. 

Portanto, fica aqui o meu protesto por essa falta de sensi
bilidade e desapreço do Governo Federal para com essas re
giões. 

Portanto, vamos levar o Nordeste a sério, a fim de que 
se reduzam as desigualdades entre o Sul, rico, e o Nordeste, 
pobre. 

Vamos também controlar a demagogia, para_ que se redu
zam, neste Goverriá;·as- cOntradições entre o discurso bonito 
e a dura realidade vivida pelo povo brasileiro. (muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Beni V eras. (Pausa.) 

- S. EX' desiste da palavra. 
·Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia 
o_seg':J-~nte discurso. Sem reVisãO-do orador.)- Sr.Presidente, 
SrS. -Senadores em me~dos do ano passado, preocupado com 
a imagem distorcida que estava sendo criada através da grande 
imprensa brasileira em tomo de uma pseudo-república de 
Alagoas, mandei uma carta ao Presidente da República onde 
eu destacava alguns tópicos, na minha opiniãO~ válidos para 
o conhecimento do primeiro magistrado do País. ~ 

Lerei apenas alguns tópicos dessas cartas para avivar o 
problema: 

"Os seus falsos amigos estão de!l~grihdo a imagem 
do seu Governo. Os cbmentários, na claSse polftica, 
ilos ffieíõs empresariais, nóS 'sindicatos, nas universi
dades e nos qu-artéis, são os pioreS possíveis. A coriup
ção es-tá desenfreada. Raros os· recursos ·que São libera
-dos, sem intermediárioS exigindo vinte- ou trinta por 
cento, e, el!l_ ~uns casos, até quarenta por cento. A 
piada do momento é que eles constumam afirmar, em 
tom jocoso, ser "dez por cento" gorjeta de garçon: 

Dizer é fácil, bem sabemos. O difícil é provar. 
Vossa Excelência, contudo, não precisa sequer deter-

- minar que a Polícia Federal averigúe. Basta olhar a 
melho_ria _ s_úbita do padrão de vida de algunsdos seus 
auxiliares. Pessoas que, há quatro ou cinco anos, ti
nham dificuldades em enfrentar pequenas despesas, 
hoje, possuem· apartamentos luxuosos, maravilhosas 

·casas de praia, lanchas caríssimas e automóveis i.J::D.por
-- tados. Os escândalos se sucedem." 

E chácaras de mais de 500 mil dólares. 
Um dos auxiliares do Presi_dente- eu não citava nomes 

~Colocou a car3.J:mça e fez críticas a minha pessoa. Então, 
não tive Oportunidade de dizer ao Presidente: 

"Não esqueça os ensinamentos da História .. Os 
escândalos, provocados por Rasputim tia cOrte do Tzar 
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Nicolau II, ·levaram à deposição do Imperador e ao 
trucidamento da Família Real. "O mar de lama", pro
vocado por Gregório Fortunato, levou o Presidente 
Getúlio Vargas ao suicídio. Evite, enquanto pode, 
transformar a pseudo "República das Alagoas" na Re
pública ·do Galeão. n 

Claro que os Líderes do Governo, naquela oportunidade, 
cobravam de mim provas e eu afirmava-que o político trabalha 
com evidências, quem trabalha com provas é o Poder Judi
ciário e que c-ompete à classe política trazer as informaçõ~s 
que recebe, dos ma_i_s__dL"le_rs_Q~_setores, dos mais diversos seg
mentos da sociedade para conhecimento da opinião pública 
e para o GoVerno m_3oçlar averiguar, dispondo dos meios que 
possui, Receita Federal, Polícia-Federal, enfim toda a estru
tura de informações que o Governo tem, parã confirmar ou 
não aqueles comentários que estavam Circulando em torno 
da ação de determ_inados auxiliares. . 

Hoje os escândalos se repetem, com uma fr~qüêricia incrí
vel. Dois ex-Ministros de Estado estão sendo interpelados 
judicialmente, poderão ser processados. e conduzidos penali
dades degradantes para um homem público. E, qual a minha 
surpresa, ao verificar que Q- Pr_e_sj_dente da República, após 
haver demitido todos_ os seus Ministros, excluindo o Ministro 
Francisco Rezek e os Ministros Militares, todos os outros 
e vários auxiliares do segundo escalão também foram demi
tidos e nenhum deles fora premiado. Pór que então, o minis
tério da premiação que se concede ao po-rta-Voz, jornalista 
Cláudio Humberto, demitido do cargo e nomeado Adido Cul
tural do Brasil em Lisboa e que responde a cinco processos, 
inclusive o instaurado pela Ordem dos Advogados por haver 
atingido a honra do Presidente da Ordem, em exercício; na
quela oportunidade? Os jornais O Estado de S. Paulo e Folha 
de S. Paulo -aí mandei outra carta ao Pre,sidente :-provaram 
e até ridicularizaram a doação de uma chácara no valor, segu~
do corretores de imóveis de Brasília, de aproximadamente 
600 mil dólares, chácara essa registrada em cartório por 30 
milhões de cruzeiros, menos de 30 mil dólares como se fosse 
doação do Deputado Cleto.Falção ao Porta-voz. Isso foi ridicu
larizado no País todo porque os jornais-O Estado de S. Paulo 
e Folha de S. Paulo provaram, disseram o local, o lote, a 
área, enfim, deram todas informações. 

Mandei mais uma: carta aO Presidente, dizendo que estava 
convencido de que _Sua Excelência realm,~n~t: desejava apurar 
a veracidade das denúncias e o fazia pOrque, muitas vezes, 
por meio do processo de sinopse só chegam ao conhecimento 
de um chefe de Estado as noticias agradáveis - os_ recortes 
daqueles jornãí~f, dois dos mais impOrtantes do País, sobre 
a compra dessa chácara. 

Evidentemente, o Presidente não deu nenhuma respos
ta ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permité V. Ex• um aparte? 

OSR. DIV ALDO SURUAGY -Pois não,Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr- Jutahy Magalhães-V. Ex• está praticamente reno
vando uma denúncia e niQ_strando um fato que se tornou notó
rio. Estamos numa época em que se discute muito a questão 
da omissão na apuração de fatos e denúncias levadas ao conhe
cimento_de autoridades. V. Êx• é um Senador da República, 
a imprensa divulgou largamente um episódio apontando imó
veis, coisas fáceis de serem apuradas, que não vão desapa
recer. Existe um ófgãu- que se chama Receita Federal, que 
agora anun'éla que ~ai levantar os bens dojnnão_ do ex-Ministro 
António Rogério Magri. Não o conheço, não sei se ele apre-

senta alguma ostentaçãO de riqueza ou se comprou alguma 
coisa indevidamente mas, pelo que ouvimos, não deve ser 
coisa tão grande, -pequena ou grande tem que ser apurada, 
devendo ser punido se houve alguma irregularidade. Agora, 
por que não se apuram fatos corno esse? Por que não se 
apuram tantos outros fatos de ostentação de riqueza que estão 
todos os dias sendo Çenunciados e não existe um órgão para 
apurar esses fatos? Estamos buscando "lambaris"? Estamos 
aqui vendo os "tubarões" rondando aquele aquário tranqüila
mente, coçando a barriga do "tubarão", eles satisfeitos, sa

·ciando sua fome, enquanto malham o quanto podem o "lamba
ri"? Veja V. EX' que também deveria ser punido por omissão 
quem não está preocupado em apurar fatos como esses. Então, 
espero que ouçam V. Ex~. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY- V. Ex• tem toda a razão, 
Senador Jutahy Magalhães, em chamar a atenção para fatos 
dessa natureza. 
- Mas isso é palpável, os- jornais disseram; O Estado de 
S. Paulo, a Folha de S. Paulo e o Jornal da Tarde, também 
de São Paulo, disseram o lote, o número, foram ap_resentadas 
fotografias, é fáCil saber- aqUi no Go_ver~o do Dist~to Federal 
quem está pagando o imposto terntonal ou predtal daquele 
imóvel e estou inclusive aguardando que s_ejam feitas_ as decl~
rações do Imposto de Renda para apresentar UI_ll requen~ 
menta, aqui no Senado, querendo saber, quem va1 ficar com 
a responsabilidade de declarar-se dono da chácara; se na decla
ração de bens do Jornalista Cláudio Humberto ou do D~pu
tado Cleto Falcão. O que posso afirmai é que o Deputado 
Cleto Falcão, com todas_ as informações que tenho de Alagoas, 
é um inocente útil nessa história toda. 

Pois bem, qual a minha surpresa? É saber que esse rapaz 
é premiado, o único dos auxiliares afastados do GovernO que 
recebe um prêmio de ser Adido Cultural do Brasil. Que I;llisté-
-rio é esse? Qual o segredo desse fato? - -
. Quero, também, chamar a atenção para um assunto da 
maior importância para esta Casa. O Senador Pedro Simon, 
com a clarividência que caracteriza a sua vida pública teve 
o--cuidado, a preocupação de apresentar, no ano passado, 
um projeto de resolução, dizendo que os adidos culturais, 
pela importância do papel que exercem nessas embaixadas, 
na verdade, são os embaixadores culturais do País, deJVeriam, 
também, ser submetidos ao debate da_ Comissão de Ri_el~ções 
Exteriores e Defesa Nacional. Esse projeto foi aprovado por 
unanimidade, aqui, no Senado e encontra-se tramit~tldO-n~ 
Câmara dos Deputados. Pois bem, se é nomeado um adido 
depois desse projeto ter sido aprovado por unanimidade na 
Câmara Alta do País, o mínimo que_ se poder esperar de 
um Chefe de Governo. é ter a gentileza, ou a delicadeza 
de, até informalmente, submeter ao debate aquele nomeado. 
Seria um sinãr de respeito à Casa, um sinal de respeito e 
consideração ao Senado. Por quê? Porque o Senado j~ f~ou, 
por unanimidade, aprovando o projeto de resolução de inicia
tiva do Senador Pedro Simon. 

O Senador Pedro Simon, ao tomar conhecimento da pro~ 
vável nomeação do futuro Adido Cultural do Brasil em LiSbõa 
~_nem quero me deter aos aspectos culturais, se o jornalista 
tem, ou não, capacidade cultural para representar o Brasil 
numa capital européia, porque Cultura é algo subjetivo, uns 
podem achar que ele é culto e outros que não, estou deten~ 
do~_me some.nte_nos_aspectos que estão pairando sobre a moral 
desse rapaz. Se ele está respondendo a cinco processos na 
justiça, se três dos maiores jornais do Br3:sil fizeram denúncias 
dizendo -como o Seilador Jutahy Magalhães enfatizou muito 
bem- que o imóvel está af para todo mundo ver, é só saber 
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de quem é ... Pois bem! mas ninguém apura, a ~eceiia- não 
se interessa, a Polícia Federal não se interessa ... 

Agora, o ex-Ministro Rogério Magri - que, se confir
mado for, realmente merece sei punido - ele traduziu, se 
aquela fita for legítima, se aquela fita for reaimente verda
deira, ali está o retrato do-Govenió. QUal é a síntese daquela 
declaração gravada naquela fita, se ela for legítima, eu não 
estou afirmando nada, só os peritos poderão afirmar. Mas 
o que está dito ali no português claro dos homens do interior 
do nordeste? Ou todo mundo está se locupletando ou, então, 
alguém sozinho~-· _Porque_, _!!3 verdade, o que está dito ali 
é o seguinte:_se está todo mundo rouban~o por que vou sair 
liso? . 

Essa foi a afirmativa do ex-MiD.istro Magri,'se for lé-ghirna, 
quero ter todo o cuidado porque não es~u afirmando a veraci
dade, estou apenas dizendo se for legítima, o ~e está tradu
zido ·naquela fita é -iStO": Se estãO ·roúbãndo, por que vou sair 
liso? 

Este é o retrato de um processo degradante que se abateu 
sobre ã estrutura administrativa do País. 

Pois bem, -o senador Pedro _Simo!l ~n~_~tp.i~!t~u uma e·xpo
siçãó de motivos ao Senador Irapuan Costa Júnior, que é 
o Presidente da Comissão de Relações Exteri.o:J;"es,-_Soiicftando 
que S. Er faça um-convite. :E"Clai-o que essa autoridade poderá 
aceitar ou não, é uin Con-vite, nãO é uma lei que determine, 
mas pelo menos, é uni- gestO de deferéncia e de altivez de 
se submeter ao debate e responder a todas essas acusações 
que estão sendo levantadas contra a figura dele, através da 
imprensa. 

O Sr. Pedro Simon _,Permite-me V. E~ uni ãParÜ~'?
OSR. DIV ALDO SURUAGY- Pois não, Senadór Pedro 

Simon. 
o-sr. Pedro Sintoii -··creio quees·sa· qUeStãO que V. 

Ex• está abordando é importante. A figura do_representante 
do Adido_CUltural é realmente significativa: pói"ciUe o-diálogo, 
o entendimento entre dois países no campo cultural é tão 
importante quanto as relações comerciais, ou as ielações do 
Itam.araty. Nós acred_itamos que ~~_uma históríã-iieste _País, 
foi realmente bonita a criação do Adido Cultural, e houve 
nomes que foram indicados no pas~~~o. como Ott~ _4r~ l!e.
zende, Fernando Sabino, Odílio Costa ~ilho, Guilh~rme Fi
gueiredo, RaimundO SOuza Dantas, Alltôni6 OiyntO, ioão 
Cohdé, Herberto Salles, Rubem Braga, que eram nomes ultra
reconhecidos, e que somavam no nosso País porque eram 
nomes que, por suas obras, já marc~vam presença na represen
tação cultural do Brasil. Mas, tendo em vista alg~mas idéias, 
alg!-1_~-~s- afirmativ_~S de __ qúe esse cargo poderia ser represen
tado de uma forma através da qual o Presidente da República 
acomoda uma determinada_ situação, acomodã uma determi
nada questão pessoal, ou ~té de amizade, é que h~uv~. essa 
idéia de apresentar o projeto, projeto que faz com que o 
representante, o Ac~.ido Cultural, venha ser sabat~pado na 
Comissão de 'Relações Exteriores do Senado e 1 posteriormen
te, seja votado neste plenário. Repare -o signifi<?<ido: essa pes
soa vai para ·o-exterior com um mandato mil vezes :r;nais impor
tante, mais s-ignificativo do que um decreto, uma espécie de 
um ccrntrato feito. Meu Deus, um contrato entre o Presidente 
da República, entre o Itamaraty e um dete~rn_ado cidaqão, 
é uma figura ilógica! Mas se ele Vier e disSer o que vaifazer, 
a minha idéia é eSta, '6tc, principalmente com- Portug~I; meu 
Deus do céu! Há mil coisas em que o Adido Cultural do 
Brasil pode fazer com Portugal. Essa v_otação tinha esse signifi
cado. Foi aprovado- e V. Ex•, inclusive, nos honrou com 

a_sua presença, com o seu voto- por unanimidade na Comis
são. As informações que nós temos é que ésse projeto será 
aprovado também, quero crer que ·por ilrtartimidade, na Co
missão de Relações Exteriores· da <;imara dos Deput;:tdos. 
Mas, nessa história de ter sidõ ã.prOvado no final do ano passa
do- _e até hoje as Comissões da Câmara ainda nãó se consti
tuíi-am, porque lá o mandato é por um ano, e nesse debate 
da escolha de líderes -~inda não foram_escolhidos os presidentes 
das--comissões - as comissões da Câmara ainda não se reuni
ram. Nesse interregno é que sai a notícia· de que_~. Ex~ tinha 
sidQ indicado para Adido Cultural. Por isso estamos fo!mu-
1ahdo, como diz bem V._ Ex~. e O PreSidente, o Senador Irapuan 
Co&:ta J ~o r, cc;m~q_r9qu ~11). fa.7;:er_e~s~ c"Qnvite ao ilustre futuro 
ÀdidÕ Cultur~l. E1 . Jla verdade, nós _não sabemos, pode ser 
a_~ _que o_ Presidente ~a República tenha dado essa notícia~ 
mas que a imprensa não tenha interpretado bem. O Presidente 
da República, sabendo que há um projeto dessa natureza, 
aprovado por unanimidade no Senado e que tem condições 
de ser aprovado por unanimidade na Câmara, Sua Excelência 
es~eja a noticiar de que vai enviar o nome do seu Porta-:Voz, 
at_é ontem, para o S_enaÇ.o apreciar. Aí tudo bem!~ Qs precisa
_mqs· deixar claro_ que fiCamos a aguarcfa:ç uma remessa nova. 
.Mas, se a notícia da imprensa é verdadeira, e Sua Excelência 
já fez a indicação, ~ós acreditamos_que o con_vite._seja feito 
então em termo i!lformal. S. Ex~- vai_ representar o nosso País 
como Adido Cultural do Brasil, em Portugal, está convidado 
para vir à Comi::;$ãO do Senado para expór os seus planos, 
as suas ídéias, o seu pensamento, o que ele acha da cultura 
portuguesa, da nossa, do entendimento; qual serão as aproxi

-mações, quais serão as fórmUlas- através das quais S. Ex~, 
como nosso Adidq_Ç1,1ltural, que é um. título, porque _de_certa 
fórma; ser AdidoÇ~!tural do J;lrasll em Portugal é tão impor
tante quanto ser _Embaixador, porque são tão profundas e 
tão imensas as perspectivas entre os-nossos dois países, que 
se trata de uma figura realmente importante. Por isso _existe 
essa idéia, essa proposta. O ofício da Comissão de Relações 
Exteriores, presidida pelo Senador lrapuan Costa Júnior, deve 
estar chegando em mãos do Governo, e nós todos ficamos 
nessa expectativa. ,o- projeto vai !!ier aproVado- e esperO que 
se o Presidente da República tiver a s_ensibilidade de entender 
que não é muito delicado ter um processo __ aprovado pela 
Comissão, por unanimidade, e qu~ está na Câmara para ser 
aprovàdo, e, nesse interregno~ aproveitar para fazer a indica
ção, que v( diretq &em passar por esta casa, se Sua Excelência 
fizer isso, o convite é que ele, o Porta-Voz, venha conversar 
conosco. Se o P:r;_esidente tiver a sen~?ibilidade de esperar e 
enviar, por conta-_Própria, o projeto pã.ra que a Casã aprove, 
aí nos teremos condições de fazer uma votação nesta Casa. 
De uma maneira ou de outra maneiia, nós teremos a oportu
nidade. E é claro que, em vindo S. EX', o debate, o diálogo, 
será mais amplo e mais completo porque é realmente p1uito 
importante que a figura que vaí nos-representar a·qualquer 
título no exterior, seja uma figura·o:nde' tenhamos a convicção 
de que lá no exterior não vai ser surpreendido, hoje ou ama
nhã, por essa manchete, por aquela notícia e, em desabonando 
a sua pessoa, deSabona todo o País. Parece-me que isto é 
absolutamente óbVio, e nem o Presidente da República, nem 
o indicado, nem nós teremos algo a esconder neste caso. Muito 
obrigado. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Eu é que agradeço ~a 
V. Ex~ pela feliz iniciativa e pelos argumentos que nos apre
senta neste debate:, neste aparte, que obviamente engrandece 
o meu pronunciamento. 
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Ouvindo a relação dos intelectuais brasileiros que exerce
ram essas funções de Adidos de Embai~ãdores na Europa, 
registro aqu.i o nome de Raimundo So~za Dantas .. 

Quero dar um tes~e!flup.ho, aparentemente singelo, mas 
~~tificiülfe para a alma de um braSileiro: --- --

Estava, certa feita, em PariS, percorre-ndo a pé -aqUela 
cidade, e vi uma rua chamada Souza DantãS. Veja: tal o 
conceito, tal o prestígio qUe esse intelectual conseguiu; diante 
da sociedade fran_cesa, ~que p~ssou a ser J10ID(! _de um_a rua, 
de uma avenida, em Paris. Veja a grarid~_Zã--; a importância 
e o trabalho que esse intelectual exerceu.: -~l!l_funçãO_ Ue uma 
imagem positiVa ·cto nosso País, no exterior, e quabdo ·v. 
Ex' cita: Odilio Costa Filho_1 Guilherme Figueir~do, Oito Lara 
Reze"tlde, Fernando Sabino, Rubem B-raga~- Raiffiuridb-Souza 
Dan tas, António Olímpio-, João C:Ondé, He"rberto Sale~ e tanto 
outros ... e quando vejo em minhas m~o§ l!_m recorte \do Pas
quim , que foi obrigado a retratar-se numa reportagenr qu·e 
foi feita por esse jornalista a respdto de" A Máfia de BFailco", 
o Sr. Oaúdio Humberto era jornrtlista, era colaborador do 
Pasquim , e fez uma reportagem sobre um médicO alagOano, 
dizendo que ele havia deformado uma cliente uma- cirurgra 
e que não tinha sofrido 1_1enhuma penalidade. Então, esse 
médico, sendo a notícia-~entirosa·, fã.iltãSiOSae etigenJ:losa, 
o processou, e a sociedade de medicina tãin_béni.· Ele, p~ra 
evitar a condenação, fez uma denúncia, inte"rpélã.do pelo ã.dVó
gado do Dr. Lqi_z-Toledo, registrada num çart6rió aqui em 
Taguatinga, que o Pasquim; publicou na íntegra. 

Então, é o futuro adido cul~ur_al_do_ ~~sil que diz, num 
documento registrado em cartório. "Eu n;t~nti,_ difamei e· calu
niei". Esse é o retrato mbtal daquele __ que Vai -ser-o· ré'PfeSen
tante cultural do Brasil l;i em Lisboa, Isso não é" dito _por 
mim, é ele que está dizendo. Esse é o qUâ:dro. Vou ler esse 
detalhe aqui, porque isso foi nota do Pasquim; é ontológico. 

Reparem o editorial do Pasquim_, _que inclusive revela 
o estilo daqueles que fazem esse jornal semanário: 

"VERGONHA! 
Perdão, leitores, mas Claúdio Humberto, o mole

que de recados do governo Collor, de acordo com a 
aguta definição de Felix de Athayde, já colaborou, 
quem diria, no Pasquim , na edição de 23 j"unho de 
74, dedurando ó médico ortopdista Luiz Toledo por 
um suposto erro profissiOnal. O ·artigO teve-- o- título 
"Máfia· de Branco". Ameaçado d~ ser processado cri
minalmente, teve que se retratar, com data de 7 de 
agosto, das suas falsas acusações._ ~m .carta no Cartório 
do Tabelião Jorge Moreira Alves, -em Taguatiiiga. O 
registro foi_lei~O -por uin acordo feito cõni o- advOgado 
do Dr. LuizTotedo, que morava em Brasília~ que era 
o Dr. José. MoY.rJI. Rocha. _ 

O Pasquim já deu muito veXam~. mas diffciiirient-e 
terá iriCõfifdo, noS seus 21 anos Ue vida, dandO e levan
do porrada, num lance tão vexaminoso. 

A nossa desculpa, se é que issO. tem desculpa, é 
que a gente não tem condições de_ checar, em parte 
por falta de estrutura e em parte por porralouquismo, 
tudo o que nesse colaboradores escrevem. Publicamos-, 
para nos punirmos (e para vocês curtirem) o artigo 
do cara e subseqüente desmentido .. 

Então, esse é o editorial do P~uim a resp_eit() daquele 
que, teoricamente, deverá ser o adido cultural do Brasil em 
Lisboa. 

Quando ouvimos os nomes de brilhantes ixlú:lectuais gtie 
engrandeceram e continuam engrandeCC:nOo a íiltetigênciã 

brasileira, e vemos_, por uma composição, por um mistério 
que ninguém está consegUindo explicar, a escolha d~sse nome, 
Só- pOdemos estrçmhar. _ · 

-- -se uma Ministra da estatUra de Zélia Cardoso ctd Mello, 
que teve uma influência enorme na economia deste Pàís, não 
foi beneficiada, não recebeu um prêmio de compens3.ção- do 
Governo, se o Ministro Bernardo Cabral, a Ministra Marga
rida Procópio, o Ministro _Alceni Guerra - que incluisive 
está sendo processado .....,..o.Ministro Rogério Magri e tantos 
outros, se ninguém foi promovido, qual é o mistério de esse 
rapaz ser premiado? Está pairando uma grande interrogação, 
e deixo essa indagação, não apenas comigo mesmo, mas tam
bém, com o Senado da República. 

Muito obrigado. 

Duran~e-o :aiscUrs_o 40- Sr. Divil1áó Surllflgy, o Sr. 
Dirceu Carneiro, 1" Secretári_o, deixei a caâelrã da presi

.. dência, que é ocupada pelo Sr. Benf Verás, SUplente 
-de Secretárfo .. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Sr. Pr~sidente, se hollvel--ãlguns -
- minutos para a sessão, gostaria de usar da palavra, uma vez 

que ainda estou insçrito~ 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Tem a palavra 
V. Ex' ·· 

.. . O SR- EDUARDO SUPLICY (PT~ SP. Pronimêià o 
seguinte_discu:êSO: -Sem revisão do orad9r:) --:-Sr.-_ Pre~i9~nte, 
Senador Beni V eras, Srs. Senadores-, ontem, perante i Comis
são de As$untqs Sociais; o novo- MinistrO da Saúdé~ Adib 
Jatene, fez uma exposição sobre a situação da saúde iDO País 
e do seu Ministério. · 

O Ministro Adib Janete começa a sua gestão no Ministério 
da Saúde com o respeito quase unânime de iodo o Congiesso 
Nacional e dos Senadores aqui presentes, não apenas em fun
ção de seu trabalho como h01p.em público, como Din~tor do 
INCOR...::.: Instituto do Coração -, não ~penaS por ter reali
zado um trabalho sério, como Secretário ·da Saúde, iilclusive 
de um governador adversário meu e do meu Partí46, o-Sr. 
Paulo Salim Maluf, mas também por seu trab~lhQ p_a- sua 
profissão comO médico. O Dr: Abid Janete t~ve literalm,ente 
em suas mãos corações de pessoas, se não filiadas, parentes 
de filiado_s em praticamente todos os partidos deste P~ís, e
salvou muitas vidas. 

Entre os pacientes do Dr. _Adib Jãriete, por -eX~!flplo, 
estiveram o Governadoida Bahia, Antônio Carlos Magalhães, 
do PFL, o Senador Mário Covas, do PSDB; o filho do Presi
dente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Eu mesmo tive um irmão que foi pOr-ele operado, e centenas, 
·se não milhares de pessoas, já foramo paCientes do Dr: Adib 
Janete, médico· reconhecido universalmente por sua-·capaci
dade, por seu conhecimento; por sua habilidade como ci_rur-
~fu. . .. 

É- importante a possibilidade de ele agora cofaboi--~r em 
outro segnientO: oUti"o ·setor de atividade_s, em espeCial no 
momento em que a Nação s_e assuta com um lado muito nega
tivo do Govero.o Fernando Collor. Na medida em que alguns 
Mirristros que deixam O Governo são_ Chamados -~-_d_epor na 
~olícia Federal, na medida em que muitos são Qs casps de 
desrespeito no trato da coisa pública e que ain4a precisam 
ser examinados a fundo, são corajOsas e relevantes ~ primei
ras palavras do Dr. Adib J at~ne, aS quáfs acho importante 
registrar aqui no Senado Federal. . . 

O Sr- Jutahy Magalhães - Quando V- E>n:onsiderar 
oportuno, gostaria de um aparte. 
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O SR .. EDUARDO SUPLICY - Conec!der6f o apilrte, 
com muita honra·, Senador Jutahy Magalhães, mas antes quero 
ressaltar a importância do diagnóstiCo feito pelo Dr. Adib 
Jatene ao-expressar que o planejãmento da atividade pública, 
do orçamento da União, estava sendo feito antes pelasemprei
teiras do que pela sociedade ou por aqueles que deveriam 
ter a responsabilidade de, através de critérios_ de prioridade 
social, definir o que deva ser feito neste Pais. E citou um 
exemplo muito-importante pMã. ilustrar uma decisão que S. 
Ex• propôs ao Presidente da República e ao Congresso Nacio
nal. 

Existem despesas realizadas pelo Poder Público em certas 
áreas de atuação, como, por exemplo, a construção, pelo 
Ministério de Infra~Estrutura, de uma usina hidrelétriCa, da 
qual, após terminada a despeSa de investirrienfO,- pode-se 
obter receitas. 

A construção de estradas, por sua vez, gera se-tviçns de
correntes desse trabalho, que normalmente não ocasionam 
receitas diretamente, a não ser no caso dos pedágios. 

Há despesas de investimentos, particularmente na área 
da saúde, que, uma vez concluída, começa a gerar-um fluxo 
de despesas ainda maior de custeio, como é o caso de_ hospitais. 

Ao diagnosticar a situação'da saúde, con.siderando que 
a despesa de custeio é ·o fato r priniordial para !l_m melhor 
funcionamento dos hospitais e postos de saúde deste País, 
S. J;.x• ponderou a nec-es-sidade até de se adiar ou ·não se 
construir hospitais, salvo aqueles cujas obras já tenham sido 
iniciadas. --

Quero cumprimentar o 1\'finistro da Saúde, Dr. Adib Jate~ 
ne, por essa proposição. 

Concedo, com muita honra, o aparte ao nobre Senador 
Jutahy Magalhães. · 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, desejo apenas 
me solidarizar com as palavras do orador e homenagear tam
bém a figura -do Ministro da Saúde~ pr. Adib)a!ene, que 
ontem esteve na Comissão de ASsuntos Sociais, pela sua córa
gem, sinceridade e tranqüilidade com que apresentou ontem, 
modificando um quadro antes caótico no MinistériO; possibi
litando a sua ação dentro do interesse nacional e de um plane
jamento global. Essa era a minha intenção· ·no aparte. Agra
deço~av. Ex• a oportunidade. 

O SR. EDUARDO SUPLlCY -Muito obrlgàtlo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Coricedô~ a pala via 

ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE.Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srfl e Srs. Senaaores, 
há alguns dias li, na Tar.de da Babia, edição de 7 do corrente, 
artigo de autoria do ilustre médico, escritor e doc~nte univer
sitário, Dr. Itazil Benícío dos Santos, sobre um dedicado pes
quisador e professor do meu tempo d:e Fa~uldade 4~_Medicina, 
que dedicou cerca de 50-ànos de sua vida no ensino de anato~ 
mia a várias gerações, ~nos diferentes c_ursos em que essa disci- · 
plina foi ministrada na Universidade Federal da Bahia. 

Nesse artigo, o seu autor retrata o velho mestre, cujct 
vida profissioii31 foi inte-gTalniente dedicad_a ao ensino, ~ inves
tigação científica -e à peSquiSa, ein sua acepção mais ampla, 
dedicando-se, inclusive, por conta e risco pr6pfibs, à-prepa
ração de peças anatômlcas _e ~à pró~uçã~ _de _mºld~s elll acrílico, 
com uma técnica especial por ele desenvolvida, destinados 
aos cursos de anatomia, disciplina a respeito da qual tinha 
e transmitia verdadeiro fascíi11o-; ta1 a motivaçãO de aprender 

e ensinar que possura- como características de Sua vocação 
docente. ___ _ 

O artigo a que me refiro é- sobre o emérito --e saudoso 
mestre, Professor Adelmiro José Brochado, que no último 
dia 7 do corrente completou o seu terceiro ano de falecimento, 
e nas palavras do autor, "ocorrido fora da Bahia, sem ·que 
em sua memória se tivessem tributado, na ocassião, as home

-nagens devidas, de respeito, admiração e afetO pelo trabalho 
que em vida realizou". 

Deixou, como legado de sua vida de trabalho incansável 
e sem férias, além do precioso conhecimento ministrado a 
gerações de formandos, uma rica e diversificada coleção de 
peças anatôttticas, da lavra de sua pesquisa e produção artesa
~al de fino e aprimorado labor, tal a espe_cialidade da técnica 
que desenvolveu para o ensino de anatomia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiquei sensibilizado com 
o gesto do referido articulista- Dr. Itazil Benício~ meU con
temporâneo de Faculdade de Medicina; cujo irmão. Adelson 
Beníclo dos Santos, foi meu colega interno no Colégio Antonio 
Vieira - em resgatar do anonimãtO e da discrição e simpli
cidade com que o Professor Bróc_h_!!9"<? de~envolve!l seu traba
lho, de grande valor científico, o seu verdadeiro, mérito. pres
tando-lhes nas páginas ·de A Tarde, uma homenagem a que 
me faz jus, pelo quanto serviu ao ensino superior da Bahia 
e do Brasil. 

Finalizando, Sr. Presideilte, clSsoCio-me a essa homena
gem que certamente trouxe gratas reminiscências e iettexões 
aos ex-alunos, como eu e o autor, do velho e estimado mestre, 
e peço a transcrição com o meu pronunciamento do artigo 
de que tratei, iiltíttifado: "Professor Brochado", de aUtoria 

do Professor Iiazil Benício dos Santos, publicado em A tarde, 
edição de 7 de março, 

DOCUMENTO A QUE-SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:. 

A Tarde 
Salvador. Bahia -Sábado, 7-3-92 

PROFESSOR BROCHADO·~ 
Itazil Benício dos santos 

Passa hoje, 7 de março, o terceiro ano do falecimento 
Oo professor Aldelm.iro José Brochado, ocorrido fora da Ba
hia, sem que à sua memória, se tivessem tributado, na ocasião, 
as homenagens devidas, de respeito, admiração e afeto pelo 
trabalho que em vida realizou. 

Professor Brochado, como o__ tratavam mestres, colegas 
e estudantes do seu convívio, ensinou anatomia, durante cerca 
de 50 anos, a diversas gerações, nos diferentes cursos em 
que a disciplina sé ministrasse, na U nivefsidade Federal da 
Bahia. Como professor titular ou docente livre, por concurso 
de títulos e provas{em número de seis para diferentes unidades 
da UF:BA), ensinou nas faculdades de Medicina, Odontologia, 
Farmácia, escolas de Enfermagem, Nu_trição, Belas Artes e 
Dança. Para atender a todas essai obiigações, o seu dia não 
tinha hora de começar nem de terminar, devendo ele, como 
nãO podia deixar de ser, preparar o material apropriado às 
lições de cada curso. Mas~ além dessas atividades, outras havia, 
docentes também, extra-oficiais, cursos d.e revisão ·de anato
mia, de órgãoS e aparelhos, restritos ao interesse de médicos 
.ou professores que o pro-curavam, Sê rido comO é a anatomia 
fundamental para o desenvolvimento de qUalquer estudo so
bre patologia ou fisiop!'ltologia. Eu mesmo o procurava -fre-
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qüentemente pata revisão de conhecimentos de anatomia, 
a penúltima vez sobre anatomia lobular do pulmão. De sua 
autoria- são as expressivas figuras de peças anatómicas que, 
docume_ntando as estruturas distais do pulmão, enriquecem 
o,~eu livro Radiologia Pulmonar (Sarvier Editores, São Paulo, 
1984). . . 

Igualmente brilhantes _e exaustivas eram as atividã.des do 
pesquisador, do cientista (na acepção legítima ao termo), que 
se entregava à preparação de peças anatómicas para o ensino, 
grande parte delas desenvolvidas, nos últimos anos, graças 
ã técnica original que criara. Conseguia, com o acrílico, ao 
qual dava tratamento especial, preencher órgãos e estruturas 
,ocas, tubul;ues, como artérias e ar(eríolas, veias e vênulas, 
e sistema broquíoloalveolar. Destruindo, em seguida, o teCido 
da parede dessas. estruturas, restava o molde das mesmas em 
acrílico, reproduzida, com fidelidade, a sua luz. 

O ambiente _e_m __ que- trabalhava, _quase nunca espaçoso, 
nem sempre adequadamente_i_lu_minado ou a_erado.,_ como cos
tumam ser os porões, atravancada a circulação. por banquetas, 
serras e outras ferramentas,_ casava bem com aquele homem 
alto, moreno, vestido em_ avental branco de fazenda_ rala, 
calado, mas cordial, sil)lples e modesto_-:--:- ele, visto so.b.re 
o pano de fundo daquele ambiente, dava a impressão _de _total 
despojamento. _ _ _ _ _ __ 

Seu trabalho, artesahá.to de fino lavor, de extrema delica
deza, envolvia duas constantes - o pesquisador inquieto, 
ele próprio, dOtado de grande sensibilidade_ art{s_tica, e órgão_s 
do corpo humano. o_ propósito do artista, tão objetivo e com
prometido com_ a verdade quanto o anatomista, era animar, 
dar vida àqueles óigãos que restavam irtettes sobre_ as m~as 
da sala de dissecção. Pelâ ttãhspatêiitia~deixava o ihterlor 
das peças a descoberto, as cores difereútes identifica"va_m- ãs · 
estruturas mais delicadas, bronquíolC?s, _arteríolas e vênulas, 
de calibre milimétrico;todas configtitàâas em suas dimensões 
e topografia normais. Assim:, fez n-um::er6síS5u:itas peçlls _.:... 
fígado, com circulaç-ão e-·viãs biliares, rins, cónl Circulação 
e vias excretoras, coração vazado, com válVulas e artérias 
coronárias, pulmões, circulação fetal. 

Com relaÇão à anatomia óssea, ficarant fã.mosas suas _cole
ções de crânio, com todas as medidas tomadas, aili.buindo
se-lhe, desse modo, valor antropométrico. De certo número 
desses crânios fiz radiografias, viSarido"à Sela túrcica, sua corifi
guração c dimensões. Essas_ prepa'rações ósseas est1ve'ra.ri:l, 
por longo tempo, expostas; em lugar pJ:óprio, Da Faculdade 
de Odontologia, devid~mente protegidas, numeradas e catalo
gadas, lá tendo sido visitadas por grandes figuras da mediciria 
naciónal e estrangeírà, de passagem pela Bahia. Com a criação 
do Instituto .de:_ Ciê_ncia,s_ da Saúde, que passou a reunir as 
disciplinas básicas do cu_rso médico_, as ·pe-ças foram para lá 
transferidas, mas não para local próprio, seildo, afinal, danifi
cadas por chuvas que, inundando o Vale clo_.Canela, alcança
ram o compartimento térreo do prédio a elas destinado._ 

Presença constante, atuação contínua, sein iilternipções 
(nem mesmo por motivo de férias, que jaritais ãs -teVe), prOdu
ção de alta qualidade, na didática de suas lições, ou no resul
tado de suas pesquisas, todos esses atributos_ repassados de 
seriedade, mais do que a uma pessoa úoica, pareceriarri pro
priamente creditados a uma instituição-o que foi, realmente. 
o professor Brochado. 

Aposentado, por forÇa de le_i, desalojado dos_ cóot_odos, 
mesmo mode.stí_s_s_imo~',_d_~J)eu trabalho, inco~forroaào,_inquie
to, cansado, talvez, mas não desiludido, :riiudOU~se ·pa~ã~~Çi 
Rio, e lá obteve_o_ consentimento de quem responsável e o 
favor de um recanto, para trabalhar no HOSpital da Santa 

Çasa de Misericórdia, onde anonimamente, voltou a dedi-
car-se àpreparação de suas peças anatómicas. .. ____ _ 

Não tardou que, distante de sua terra natal e do âmbito 
de sua atuação, viesse a falece_r, poucos anos depois, sem 
que os nossos m_eios uniVetsítáiiOs- se apercebessem, pelo me
nos, ·do valor da téc:nica q~e criara para o ensino da anatomia. 

O SR- PRESIDENTE (Beni Ve~as) - Cmtcedo ~ palavra 
ao nobre Senador Nelson Wedekin. -

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronunciá o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr:' e Srs. Senadores, 
faleceu nos EUA a grande parlamentar, a grande patriota, 

_a grande brasileira, a grande companheira Cristina Tavares~ 
Cristina Tavares foi urnã.-das vozes niais altivas e corajoSas 

que já passaram pelo Congresso Nacional, onde exerceu 3 
mandatos. 

. _ . A ex-deputada se destacou.na lu_ta da n;si_s~ência democr~
tica, na luta contra o ;regime militar. Em cada momento impor
tante da redemocratização, podia-se saber que lá estaria Cris
tina, com sua palavra veemente, vertical, para combater os 
demandas da ditadura e denqnciar fosse a opressão ou a vio-

_Jência política, o processo de desnacionalização de nossa eco
nomia ou a corrupção então em curso. 

Sua atuação não se resumia ao Parlamento. Ela compa
recia aos atos públicos, às manifestações de rua, às mobili

-zações populares, às andanças que se faziam por todo o País 
e que tivessem por objetivo superar o ciclo autoritário e estabe
lecer a democracia em noss_o_ Yaís. 

Um trabalho que ela Se envolveu como ninguém foi ·a 
da Informática Nacional. Sua atuação se deu com profundo 
conhecimento de causa, foi das primeiras ã ·perceber estraté
gico de uma informá_tica nacional ou_ o valor pacionaliz~da. 

_ ·Ela alt~r9ava conhecimento com combatividade mas ti
Ilha úmlbém habilidade Para ãrticuiar as_ complexas ~lialiças 
que foram necessárias para que o Congresso Nacional votasse 
a primeira Lei da Informática, _ _ -~-""·o--

Cristina Tavares foi igualmente atuante quando se tratava 
de debater. ou legislar sobre os meios massivos de çqmuni
cação.-Neste ponto, ela trazxia a sua experiência de jornalista, 
e sua visão- democrática para a utilização dos meios de com uni-_ 
cação de massa. _ _ _ _ _ _ 

Para ela, a multimídia deveria tei" uiii contrõle Soc;ial, 
não poderia ficar como_ está hoje, e, caâa vez maiS, sob 
o poder de poucas pessoas, poucos grupos, quase um mO-no
pólio. 

A nossa ex-companheira de PDT era pessoa de particular 
inteligência: Suas frases eram espirituosas, tinham agUdeza 
e ironia. - - - -

Outra- batalha particular travada por Cristiil:a for à' que 
Se refeiül à carisa féiliiniiia, à ·cauSa -da mulher. Suã voz e 
Seu pensamento_eSiã.Vam- permãiientemente atentos- pãra ã.s 
questões da discriminação e da condição- feminina_ coltlQ tim 
todo. ____ . ___ ·-- - , --~~ 

Constituinte, destacOu-se em todos os momentos, com 
pronuriciam·ento·s fortes, com palavras corajosas, com atitudes 
firmes, com total coerência, e,_ quando era preciso, com capaci
dade de articular nos bastidores. Se .ootahilizou_pela defesa 
da ampliação dos direitos s_ociais, da mulher, dos intere_sses 
ria.Cionais; da democratização dos meios de comuº'iCaÇ_~Ç>. -~ 
· Infelizmente ;:t doença e as circun_stâncias polftiCaS pro
piias das eleições de 1990 nãO pe'rinitfratn que ela voltasse 
para o Congresso Nacional, ~nde _fez e onde certame.nte fará 
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muita falta, como nesta discussáo, agora, sob:re:_ a riova lei 
de irhprensa. 

Nestas breves palavras, quero prestar muito modesta hoM 
menagem a essa companheira do maior valor, com queni tive 
a honra de conviver e de privar da Sua amizade. 

Cristina Tavares engrandeceu a condição feminina, as 
lutas nacionais e populares, os mandatos que exerceu. É uma 
pena que tenha partido, deixando para todos nós, que a admi
rávamos, saudades e um imenso _vazio. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODAClR SOÁRES (I'FLC- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o 
mês de fevereiro passado foi certamente um mês ruim para 
os arautos do pessimismo, que pare·cem divertir-se com as 
crises e as mazelas da vida nacional. Indiferentes aos esforços 
das autoridades e aos ·sofrimentos de milhões de brasileiros, 
esses negativistas contentam-se em fazer vaticínios sombrios 
e em criticar o goVernO. Para eles, vale o lema "Quanto pior, 
melhort" 

Para·eles, como dizia, o mês de fevereiro foi ruim, porque 
no período o País começou a colher os _resultadO§ de uma 
política económica q~~ tem exigido enormes sacrifícios- e pa
ciência monástica. -Esses resultados não são, nem de longe, 
os pretendidos pelo Governo do Presidente Fernando Collor. 
São, entretanto, indicadores auspiciosos de que nossas autori
dades estão no caminho certo para debelar a inflação, pata 
modernizar a nossa· e·cõfiOrfiia, para retomar o crescimento 
económico, e também, conseqüentemente, para melhorar as 
condições de vida da população brasileira. 

Durante todo o ano passado, enquanto os críticos·,- os 
pessimistas e os detratores profissionais davam vazão à sua 
verborragia inútil, o Go_verno trabalhava. Não só o Governo, 
deve-se salientar, mas a imensa maioria da população brasi.: 
leira -trabalhava, fazendo do seu suor a condição de sobrevi
vência digna e o arcabouço para a construção de um País 
melhor. -

Em quase dois ~nqs de governo o Presidente Fernando 
Collor, seguro de estar trilhando o caminho certo, enfrentou 
as críticas c6ni~Sereriidade; manteve inarredáveis os seus com
promissos de campanha; mudou o que precisav~_ ser mudado, 
seja na composiçãO de Sua equipe ou na execuÇão das políticas 
governamentais, sempre com o cuidado de não se desviar 
na essencialidade da obra que se propôs a realizar. Agora, 
os indicadores nos mostram que está quaSe alicerçado o cami-
nho por onde o Brasil vai trilhar rumo ao futuro. _ 
, Uma das notícias alvissareiras, que os jornais hoje estam

pam, é a queda da inflação medida pela Fipe (Fundação Insti
tuto de ~esquisas ~c~nómicas), no Estado de ~ão_ Pa~lo: 
21,57%, no mês passado, contra 25,89% no mes antenor. 
Não houve deflação, n~m sequer_ estabilização dos_ preços. 
Seria pedir demais. 0-iinportante, contud9, é gue a inflação 
apresentou queda de 4,32% em relação a janeiro, e isso sem 
qualquer congelamento, sem pacote económico, sem medidas 
heterodoxas e sem qualquer tipo de expurgo, como soía-~~n
tecer em governos anteriores. O Governo pode orgulhar-se, 
hoje, de não mascarar a inflação. A economia brasileira vive 
uma situação de total transparência, e por iss~ merece _a Credi
bilidade dos agentes económicos e de toda a população. 

A tendência de q"ueda foi reg!_str~da também pelo IGP 
(Índice Geia! de Preços), medido pela Fundação Getúlio V ar· 
_gas. Embora com índi~s diferéntes, os técnicos e pesquisa-· 

dores detectara~ 24,8%-de aument~ nos preç~s em fevereiro, 
contra 26,84% em janeiro. __ 

As boas notícias, contudo. _nãoj~_res.un:u~m ao_ çoQ.trole 
do procesSO inflaciOnário. O PIB - Produto Interno Bruto, 
de 1991, apresentou crescimento de 1,21 %, demonstrando 
que a Nação, vencida uma longa e p~nosa etapa de saneamento 
das finanças públicas de controle· da e'Xpansã~_monetári_a, pre

-para-se agora para retomar o seu creSdinen.to económico. 
É importante c;>b~ervar, aqui, a persistência e .a· determi

nação do Governo Federal, que não se arredou dos seus propó
sitos e nem se desanimou diante da avalanche de críticas infun
dadas. Quando ~e apurou O PIB açu~ulado de 12 meses, 

-apos:· o primeiro trimestre do ano passado' os pessimistas Se 
rejubilaram com a queda de 6,48 em relação ao períodO ante
rior. Após o segundo tJ1m~s.tre, o ~e:sultado negativo redu~ 
ziu-sê a 2,41 %, e após o terceiro fixou-se em 0,85%. Passado 
o quarto e último trimestre, o PIB mostrou ~ma forte reçupe
ração económica, saltan<;to de 4,26% riegativos, no ano ante
rlor,-·para 1,21%. A indústria, que teve o pior desempenho 
entre os setores da economia no ario pasSado, teve crescimento 
zero, o que não deixa de ser um bom resultad.o, diante da 
queda de 7,19% no ano anterior. Nos demais setores, os índi· 
cessão alvissareiros: cresc;imento de 2,12% na agropecuária, 
contra 3,72% n~gativos no ano a_n!~~or,_ e cres_cimento de 
2,06% contra O,n% negativOS n6--setor de serviços. 

-Além dos índices, também as perspectivas são favoráveis. 
Como exemplo, podemos- citar os acórdos com o FMI e o 
Clube de Paris, que foram e estão sendo conduzidos com 
seriedade e competência. Cabe aqui destacar a atuaçãó do 
Ministro Marcílio Marques Moreira, que, cóm determinação 
e serenidade, pôs- sua longa experiência a serviço do Governo 
brasileiro na negociação com· os organismos internacionais. 
Esses acordos revelam uma nova postura do Brasil, de nego
ciação sem conchaves, de transparência e, sobretudo, de serie
dade. Assim, contribuem para a melhoria das nossas perspec
tivas, pois, além de serem fundamentais para a obtenção de 
novos empréstimos, são também essenciais para atrair os in
vestimentos estrangeiros. 

-- Otitro fator que preconiza melhores dias para o nosso 
País é a safra agrícola de 69,5 milhões de toneladas, a segunda 
maior de nossa história. Essa sagfra, é bom ressaltar, foi obtida 
porque o Governo, tendo errado no ano anterior, ao liberar 
recursos parcirnoniosos e extemporâneos, teve a hum_i_ldade 
e sensibilidade suficientes para re:Pàiàt o erro e amparar o 
agricultor brasileiro, que continua acreditando no seu trabalho 
e no futuro deste País. Os benefícios de uma boa safra~ Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, não se medem apenas pela produ
ção de alimentos, mas também pelos seus desdobramentos. 
A maior produção de alimentos, _além de significar melhores 
condições de nutrição, representa impacto positivo no controle 
da inflação, menores gastos com importação, ou até geração 
de divisas por meio da exportação, aumento do número de 
empregos e melhor redistribuição de vendas. 

_ Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, a.crlse que há alguns anos 
se.supunha viver o Brasil revelou-se muito mais grave quando 
o Governo _do Presidente Fernando CoUor, corajos~ente, 
decidiu-se por uma política económica realista

1 
por uma atitu

de de enfrentar, e não de adiar ·as dificuldades de ordem 
estrutural ou conjunturaL Nesse contexto, não se podia espe
rar um passe de 1_11;ágica do Presiden_te _ Collor, um truque de 
prestidigitação. Mais cedo ou mais tar.de os artifícios cederiam 
Vez à dura realidade. Optou o Presidente Collor por reestru-
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turar a nossa economia, alicerçando o caminho para um futuro 
melhor, que agora com._eçam_os a trilhaç. __ -- -

Sem qualquer tipo de adesismo irresponsável, mas tamM 
bém sem postura de crífiC3 irresponsável, preci~~mos reconhe
cer os méritos e os acertos dessa luta que o Gover-no F_ederal 
vem travando contra os cartéis e os oligOpóliO-S, contra os 
que vinham se benefic~ando eternamente com a reservas de 
marcado e as restrições à abertura de marcado, _c~ontra aqueles 
que lucravam com uma economia e:rÍlp.eir3d3. ·e cartorial. So
mente assim, com a serenidade e determinaçáó demonStradas 
até agora, é que, vencidos os percalços, pavimentaremos a 
estrada do progresso e do bem-estar s_ocial para a nossa gera
ção e para as gerações futuras. 

Muito obrigado! 

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

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discursQ.)- S~-..Presidente, Sr~~ e_ Srs._S_enadores, 
vou abordar hoje um assuilto de particular importância pàra 
um vasto segmento da população de meu Estado. 

Trata-se da f>rivatizaÇâO- da- Co-mr)anftiii de Navegação 
do _São Francisco, _a FRANA VE, cujO leilão das ações está 
marcado para realizar-se exatamente neste dia 12. · 

A questão centt:al que me preocupa não é a da privati
zação, mas a da,_ne_qe_s~idade de encontrar-se uma rápida solu
ção para o transporte dos ribeirinhos, que constituem úma 
população pobre e que vem sendo grandemente prejudicada 
pelo abandono a que foi relegada a Franave ao longo do 
tempo. . 

Os problemas da Companhia de Navegação do São F!an
cisco se acumqlaram de~de os_ anos 60. De lá para cá não 
foi realizado nenhum investimento voltado à renovação de 
sua frota de navios, de equipamentos ou para a melhoria 
de seu;; serviços. - --

Ao lado _disso, a Franave deixou de contratar __ serviços 
de transporte de cargas, o que lhe asseguravauma parte subs
tancial de sua receita. O resultado disso~ no -plano financeiro 
foi que a Companhia passou a operar sistematicamente com 
prejuízo. O dinllejro só dava para pagamento _d_os fun_çionár_ios 
da empresa. - - _ _ _ ~ 

Esse processo de esvaziamento pode Ser Visto coffio uma 
estratégia par-a o convençimento de que a empresa era inViá~ 
vel, mesmo que isto não-corr'espondesse à verdade. 

Acredito até, Senhor Presidente, Srs. Senadores, que se 
houvesse interesse govenlam-erttal numa revisão da política 
de investimentos para a Côh1panhia, a empresa se tomasse 
rentável, dada a imen~a demaqda_c;l_~ _transp_orte na região. 

Com a desativação paulatina dõs--ilavioS e a cOnseqüê:nte 
redução das linhas regulares da FranaVe, aUmeritou a ofert? 
de serviços dos barqueiros particulares. Entretanto, com a 
construção de estradas vicinais, que chegam: à beira do São 
Frasncisco, também estes tiveram de abandonªr Sua afividade, 
deixando os barcos parados nas margens do iio. Este é Outro 
problema que se criou em decorrê_ncia do desmantelamento 
da Franavc. Para se ter uma idáia, basta dizer que, de aproxi
madamente 100 barcos_ particulares em operação até pouco 
tempo atrás, restam apenas 5 em navegação regular, 2 para 
Januária, em Minas Gerais, e 3 pã.ra Barreiras, na Bahia. 

Esse_quadro mostra a situação dramática em que se en
contram as populações ribeirinhas. Sem -djspor _do ~r~nspórte 
barato, que os navios e ós barcos particulares lhes oferecia:ril, 
e sem dinheiro para pagar o preço do transporte rodoviário 
,existente, assim mesmo com muita defiCiênciã e :e_roblemas 

de toda ordem, essas populações não_ têm como se locomover 
entre as cidades e povoados da região. 

A privatização da Companhia de Navegação do São Fran
cisco parece ser a única opção possível à pura e simples extin-
ção da empresa. _ 

Quero reafirmar neste momentos, SeD_hor :Presidente, 
Srs. Senadores, minha posição favorável ao procesSo de deses
tatização em tese. Minha opinião, neste sentido, já está devida
mente registrad-a em outros prOnunciamentos nesta Casa. Re
pito que sou a favor da desestatização seletiva, o que implica 
ser contrário à privatização de empresas lucrativas, com alto 
grau de eficiência já demonstrada e integr~~~es do património 
nacional, como é o caso da Petrobrás. Acho também - e 
insistO- que o Congressó Nacional, quando aprovou a Lei 
que dispõe sobre o processo de privatização, de_veria ter feito 
a necessária reserva de competência para si, relativa à apro
vação prévia, caso a caso, de cada uma das operações de 
alienação. Fui vencido, neste particular, ou seja, o voto da 
maioria dos Congressistas, naquela oportunidade, acabou por 
conceder carta branca_ao Poder Executivo para implementar 
o processo de privatização indíscrimlnaàa- das empre-Sas públi
cas brasileiras, com exceção, evidentemente, daquelas que 
estão ressalvadas na Constituição. 

No caso da Franave, entendo que· a PriVatização é neces
sária_, ante a iminência de extinção da_ empresa, em conse
qüência do sucateamento do seu ·património. 

Somente assim poderemos ter de volta os navios ao São 
Francisco. Ao velho "Benjamim Guimárães", a tlnica das 
antigas embarcações que ainda navegam em suas águas, em 
viagens de turismo entre Pirapota e Januária, poderão jun
tar-se muitas outras, regularizandb e reativando principalmen
te o transporte de cargas, que inclui o da produção da região 
e de gêneros alimentícios para sua população, além de aumen
tar a oferta de transporte fácil e barato dos ribeirinhos. 

-:É verdade que os adquirentes da Franave enfrep.tarão 
algumas dificuldades, como o problema crónico causado pelo 
contínuo desmatameto das margens do rio e de seus afluentes, 
o que as deixa desprotegidas e propicia o carrea:ffiéilfo-pa:ra 
os seus leitos, nas épocas das grandes chuvas, de milhões 
de metros cúbicos de argila e areia. Isso vem provocando 
uma redução acentuada da profundidade de suas águas. 

Com tudo isso, se a empresa· for bem administrada, não 
há dúvida quanto aos atrativos de grande rentabilidade, sobre
tudo, como disse antes, pelo nível da demanda de transporte 
na região. · 

Entretanto.' Senhor Presidente, Srs. Senadores, o caso 
da privatização da Franave apresenta uma peculiaridade em 
relação ao conjunto das empresas que vêm sendo desestati
zadas. É que se trata de uma atividade com elevado_ grau 
de implicação social. Neste caso da Franave, não basta ao 
Estado livrar~Se de um peso sobre os seus ombros. Não se 
pode aqui imaginar-que o· Estado transfira, junto com o patri
mónio! as imensas responsabilidades sociais que tem de atendi
mento àquelas populações. 

Se repararmos bem, toda a propaganda oficial que se 
vem fazendo, pelos veículos de _comunicação, em torno da 
privatização, apresenta uma mensagem de desprendimentó, 
de descompromisso do Estado, na gestão daquela ativídade 
ou daquele setor que se privatiza. E até compreensível que, 
livrando-se de mais uns quilinhos de seu "paquidérmico" peso, 
o Estado de fato se desvencilhe das responsabilidades econó
micas que até então manüoha, deixando ao particular o ónus 
e o risco da atividade._ Afinal é para isso que se fez_- a priva-
tizaç~o. _ -
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·Mas, nesse caso da Franave, Senhor Presidente, Srs. Se
nadores, as responsabilidades sociais do Estado estão forte
mente ligadas à gestão e_con()mica dos serviços de transporte 
na região. E estas responsabilidades tém de ser, no mfnimo, 
divididas entre o Estado e os novos proprietárioS da ·empresa. 

Neste sentido, é de exigir-se manifestação antecipada do 
Governo sobre o que· vai acontecer com- o trans-porte dos 
ribeirillhos. Há que haver um compromisso do Governo, re
partido com os novos proprietários; ·cte se dar prioridade a 

·esse transpOrte: É preciso que o objetivo de lucro não invia
bilize a locomoção dos ribeiriilhos, nem venha a sacrificá-los 
mais ainda do que já estão. -------- --

Antes, as passagens_exam subsidiadas. Agora, será neces
sário fixar preços justos e suportáveis para toda aqUela popuw 
lação pobre e abandonada. Que o lucro seja obtido principal
mente da navegação para fins turísticos e do transporte de 
cargas pesadas. Mas, que não se onere o póbre ribeirinho. 

O GoVerno tem responsabilidade nisso e deve assumir 
claramente esse compromisso. -os nóvOs proprietários tam
bém. 

Se não assumirem, tai:ttO o compromisso, (iuanto a res
ponsabilidade, serão cobrados por mim até que o façam. 

Não podemos,_cm hipótese alguma, abandonar os -ribeiri
nhos do São FrandsCO a uma triste sorte. 

O meu compromisso é o de não al;landoná-los em sua 
luta. Que o Governo e os novos proprietários da Franave 
cumpram a sua parte. É isso que eu espero e que toda aquela 
população também espera. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

Muito obrigado, 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinárfa de amanhã a seguinte _o 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N' 21, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta- de Emenda 
à Constituição n\' zr;-ae-1991, de autoria do Senador Ronan 
Tito e outros Senhores Senadores, que suprime do art. 155, 
item X, da Constituição-da República Federativa do Brasil, 
a alínea b. (2• sessão de discussão.) 

-2-
MATÉRIA A SER 

DECLARADA PREJUDICADA 

Requerimento n\' 359, de 1990, de autoria do Senador 
Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, seja envia
do ao Soviete Supremo da União das Repúlbicas Socialistas 
Soviéticas congratulações pela adoção da nova Lei de Liber
dade de Consciêricia e Organização Religiosa, que Põe fim 
a décadas de restrições à libêrdade religiosa naquele país. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 33 mifzUtos.) 

ATO DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESID'ENTE .N• 74, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, tendo em vista o que dispõe 
o art._28, § 19, alínea a, do Regulam~nto d_o Sistema Integrado 
de Saúde - SIS, aprovado pelã Resolução n~> 86, de 1991,_ 
e ad referendum da Comissão DiretOf-a, resolve designar o 
Senador IRAM SARAIVA, Quarto Secretário da Comissão 
Dlretora do Senã.do Federal, para presidir o Conselho de 
Supervisão do SiStema Integrado de Saúde- SIS. 

Senado Federal, 12 de março de 1992. -Senador Mauro 
Be~evides, President~_do Senado Federal. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada através do Ato n9 16, de 1992, do Excelen
tíssimo Senhor PresJdente do Senado Federal, destinada 
a "proceder amplo estudo do sistema previdenciário 
brasileiro, tanto no tocante à sua estrutura quanto ao 
seu regime de custeio e benefícios e propor soluções 
cabíveis para o seu regular funcionamento". 

1' Reunião (Instalação), 
realizada em 19 de fevereiro de 1992 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de mil 
novecentos e noventa e dois, às dezessete horas, na Sala 2 
da Afã Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores 
Cid Sabóia de Carvalho, Francisco Rollemberg, Almir Ga
briel, José Fogaça, Jonas Pinheiro e Aureo Mello, reúne-se 
a Comissão Especial, destinada a "proceder amplo estudo 
do sistema prevídenciário brasileiro, tanto no tocante à sua 
estrutura quanto ao seu regi_me de custeio e benefícios e propor 
soluções cabíveis para o seu regular funcionamento". 

De acordo com o preceito regimental, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Cid Sabóia de Car
valho, que declara abertos os trabalhos. Em seguida, o Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, a Pr:esidência con
vida os Senhores Se fiadores José Fogaça e Almir Gabriel para 
funcionarem como escrutinadores. 

Procedida a eleição, verifica.:.se o seguinte reSultado: Para 
Presidente, Senador Cid Sabóia de Carvalho, com 6 votos; 
para Vice-Presidente, Senador Francisco Rollemberg, com 
6 votos. 

São_ declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente, res
pectivamente, os Senhores Senadores Cid Sabóia de Carvalho 
e Francisco Rollemberg. Assumindo a Presidência o Senhor 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, agradece a honra com que 
foi distinguido e designa o Senhor Senador Almir Gabriel 
para relatar a matéria, convocando reunião_a realízar-se (te-rça
feira), dia vinte e cinco do mês em curso, às dez horas.. _ 

. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e para 
constar eu, José Soares de Oliveira Neto, Secretário da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação. - Cid Sabóia de 
Carvalho. 
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COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária, realizada 
às 17 horas do dia 11 de março de 1992. 

Às dezessete horas do dia onze de _março de mil nove~ 
centos e noventa e dois,· na Sala de Reuriiões da ComíssãO, 
sob a Presidêp.cia do $.~nadar M~~ro ~e_nevides, preSentes 
os Senadores Rachid Saldanha Derzi, Dirceu· Carneiro e Me ira 
Filho, reúne-se a ConlisS_clo· J)ire:tor~. A~SenteS, por motivos 
justíficados~_OS de'mais membros._ Abertos os trabalhos, o_ Se
nhor Presidente eoncede a palavra aó Senador Rachid Salda
nha Derzi que, em seU parecer, apresenta a Redação Final 
do Projeto de D.ecreto Legislativo n' 124, de 1991 (n' 95, 
de 1989, na -Câmár~- dos Deputados), que aprova o texto 
da Ct:mveDção nO? 15.5, 'da Organização Internacional do Traba
lho - OIT, sobre a segUrança e- saiíde- dos trabalhadores 

e o meio ambiente de trabalho, adotada em. ()enebra, em 
1981, durante a 67~ Sessão da Con_ferência Internacidtfal dQ 
Trabalhos. Os Senhores SeÍladores aproVam; O parecer. Ainda 
com a palavra o Senador Rachid Saldanha Derzi ap~esenta 
parecer com ~ Redação Final d~ Projeto de Decret~ Le,gis
lativo n' 123, de 1991 (n' 377, de 1990, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova os textos dos !_>totocolo~j ___ e n;de jun.ho 
de 1977 pela Conferência Diplomática sobre_ a _Reafinnaçâo 
e o Desenvolvimento do Direito Internacional HUmanitário 
apliCável aos Conflitos ArmadOS. Aprovado o parecer, e nada 
n1ais havendo a tratar, o senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, AntoriiO "Fe"rhando Ferreira Leite, 
Assistente ad hoc, a présenie Ata _que·, ·uma VeZ ·rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à public:ição. _ __ _ . _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de março de 1992. 
-Senador Mauro Beoevides, Presidente. · .. · · - · 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 - ATA DA 20• SESSÃO, EM 13 DE MARÇO DE 
1992 

LI-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Sr. 1• Secretário da Câmara dos De-
putados ~ 

- N~" 24, de 1992, comunicando o arquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n• 335, de 1989 (ri• 827/91, naque
la Casa), que dá nova redaç"ão ao caput do art. 53 e ao 
seu item 19 e ao item 7~' do art. 54 da Lei n9 6:015, de--
31 de dezembro de 1973. ~ 

1 •. 2.2 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 129, de 1991 (n~' 
62191, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado•entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular da Bulgária, em Brasília, em 25 de 
julho de 1990. 

-Projeto de Decreto Legislativo~ n• 131, de 1991 (n' 
63/B/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Convênio de Cooperação Bilateral entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gove_!Do da Repú
blica da Bolívia na Área de Pr~c;lução _Animal~ firmado· 
em Brasaia, em 15 de ãgosto de 199(). --- ~--

-Projeto-de Decreto Legislativo n"' 132, de ~991 (n"' 
64/B/91, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação pata o Aproveitamento dos 
Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia do Rio 
Quaraí celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai. 

--Projeto de Decreto Legislativo n9 133, de 1991 (n" 
67/B/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Roménia, em 13 de março de 1991. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 140, de 1991 (n9 

27/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo-Quadro de_Cooperação Fazendário-F~na~çeira 
celebrado entre O- Governo áa -República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, _em 
Brasília, em 10 de outubro~ de 1990. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 142, de 1991, 
que aprova o texto do Acordo _sobre a Criação de uma 
Comíssão Mista de Cooperação, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
Tunísia. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 89/91 (n' 5_64loB/90, 
-na Câmara dos Deputados), que Cii.a-a Procuradoria Regio-
nal-'do Trabalho da 21~ Região da Justiça do Trabalho 
e dá oUtras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 91/91 (n' 5.643-B/90, 
na Câmara dos Deputados), que crià a Procuradori~ Regio
nal do Trabalho da 19• Região da Justiça do Trabalho 
e dá outras providências. 

-Proposta de Emenda à Constituição n9 23/91 (n~' 
45-C/91, na Casa de origem), que dá nova redação ao 
ar~. ~6 da Ç?_-':ls~i_!_uição Federal. 

-Substitutivo ao Projeto de Resolução n' 29/91, que 
estabelece dias e horários para realização de reuniões ordi
nárias das ComiSsões Pennanentes. (Redação do vencido 
para o turno suplementar.) 
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EXPEDIENTE 
C8NTRO GRÁPICO DO SENADO PBDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do SeDado Federal 
AGACIEL DA SlL VA MAIA 
Diretor ERcutivo 

DIÁRIO DO CONG~ NACIONAL 
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Seudo Federal 

CARI.C6 HOMERO VIE1RA NINA 
DireiOr Admiailtrativo 

ASSINA1URAS 

LUIZ CARI.C6 DE BASTOS 
Diretor JadUitrial 

Semestral --··-···········-·······-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·--~ 3.519,65 

PLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

1.2.3- Requerimento 
- N9 56, -de 1992, de autoria do Senador Carlos Patro

cíni0l"'4õ0licitando a transcrição nos Anais -do Senado, do 
artigo intitulado "'O crime também é nosso", de autor~ 
do Dr. Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, publicado no 
jornal Folha de S. Paulo, do dia 28 de fevereiro de 1992. 

1.2.4 - Comunicações 
- Do-S~nador José Eduardo que se ausentará do País 

no período de 27 a 29 do mês corrente. 
-Do Seil-ador DiV3ldo Suruagy que se ausentará dos 

trabalhos da Casa nos dias 18 e 19 do corrente mês. 

1.2.5- Comunicações da Presidência_ 
-Recebimento do Ofício n' S/3192 (n' 46192, na ori

gem), do Presidente do Banco Central do Brasil, sOlici
tando, nos termos da Resolução n9 58/90, do-Senado Fede
ral, autorização para que o GovernO-do _Estado de Santa 
Catarina poSsa -emitir e· colocar no mercado, através de 
ofertas públicas, Letras FinanceiraS do Tes-ouro do Estado 
(LFrC), para os fins que e5pcélfic:a. - ·· ·- · · ·- -

-Prazo para apresentação de emendas ao& Projetes 
de Lei da Câmara n~ 89 e 91191. . 

1.2.6 - Discursos do Expediente 
SENADOR MAGNO BACELAR_- Situação dos 

consorciados em face da política de preços imposta pela 
indústria automobilística. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY -Avaliação dos 
2 (dois) anos do Governo Collor. _ 

1.3- ORDEM DO DIA 

Proposta de Emenda à Constituição il" 21, de 1991, 
de autoria do Senador Ronan Tito e outr_os Senhores Sena
dores, que suprime do art. 155~ item X, da Cons.tittiiçâO 
da República Federativa do Brasil, a alínea b. Em fase 
de discussão. (2• sessão.) 

Requerimento n» 359, de 1990, de autoria do Senador 
Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, seja 

Taagcm 2.200 exemplares.. 

enviado ao Soviete Supremo da União das Repúblicas So
cialistas Soviéticas Congratulações pela adoção da nova Lei 
de Liberdade de Consciência e Organização Religiosa, que
põe fim a décadas de restrições à liberdade religiosa naque
le país. Declarados Prejudicados. Ao arquivo. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR OZIEL CARNEIRO -Críticas a setores . 

que defendem o separatismo regional no Brasil. 
SR. PRESIDENTE -Presença, em Plenário, de par

lamentares latino-americanos. 

--- SENADOR AMIR LANDO--Crise de credibilidade 
que afeta as instituições brasileiras. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa da 
liberdade de Imprensa; Primeiro ãnO do CódigO de Defesa 
do Consumidor. 

SENADOR AUREO MELLO "'--Problemática do 
transporte na Amazónia. 

1.3.2- Comunicações da Presidência 
--:-Término do prazo para apresentação de emendas 

a_ps P~9jetos de Lei do Senado n95 173, 145 e 56!91, sendo· 
que ao primeiro foram apresentadas 26 emendas e ao se
gundo 1 emenda. 

- Ténnino do prazo para apresentação de emendas 
ao;; PrOjetós ·de Lei __ do Senado _n("l 280 e 281/91, sendo 
que a eles não foram apresentadas emendas. · 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia para a -próxima 
sessão. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 
-N'' 75 a77, de 1992 
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Ata da 20a Sessão, em 13 de março de 1992 
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura -
Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Bpitácio Cafeteira, 

Magno Bacelar, Élcio .Álvares e Valmir Campelo 

ÀS 9 HORAS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Alexandre Costa - Amir Lando - Áureo Mello - Beni 
Veras - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafe
teira -Francisco Rollemberg - Irapuan Costa Júnior - Jo
nas Pinheiro- Josê Richa- Magno Bacelar- Mauro Benevi
des - Oziel Carneiro - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçáo de Deus, üiiciamos nossos trabalhos. 
O Sr. lo;> Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o se-guinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N;> 24192, de 12 do corrente, comunicando o arquivamento 
do Projeto de Lei do Senado n• 335, de 1989 (n• 827/91, 
naquela Casa), de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
dá nova redação ao caputdo art. 53 e ao seu item 1~' e ao 
item 7• do art .. 54 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 
1973. 

PARECERES 

PARECER N•16, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 129, de 
1991 (Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de 1991-CD), 
que·~' Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cul
tural, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva dô Brasil e o Governo da República Popular da 
Bulgária, em Brasília, em 25 de julho de 1990". 

Relator: Senador Jonas Pinheiro 

I - Relatório 
Com fulcro no art. 49, inciSO I, da ConstítúiçãO Federal, 

o Senhor Vice-Presidente da República, no exercíciO-do cargo 
de Presidente da República, submeteu à consideração do Con
gresso Nacional acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do "Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo_ da 
República Popular da Bulgária", feito em Brasília, em -zs 
de julho de 1990. · , - ; . ~-~ .. 

2. Iniciada sua tramitação na Câmara dos Deputados, 
a. matéria obteve, ali, aprovação unâiíime da suas Coniissões 

de Relações ExterioreS, Constituição e )llstiÇa e de R.edação 
e de Educação, Cultura e Desporto. Ainda na Câmara Baixa-, 
o projeto foi discutido em turno único, após- o que teve a 
sua Redação Final, da lavra do nobre Deputado Nilson Gib
son, aprovada em 7-11-91 (Fis. 15). Finalmente, o pro-cessado, 
no Senado Federal_de.sde 12-11-91, chega às nossas mãos em 
26-11-91, para o lançamento do competente parecer. 

É o Relatório. - -· c 

II - Voto do Relator 

3. Atrãvéi:i da sua Exposfção de Motivos, o- Ministro 
de Estado âas RelaÇóeS Exteriores enfàliza·a ürtf)órtânéíá-~do 
referido .. Acordo", ao destacar o seu objetivo primordial que 
é_o_-_de reger as atividades de caráter cultural, esportivo e 
educativo, levadas a efeito pelo GovernO, pelas institüiçõeS 
g-overnàmentáiS e não-goveimi.mentáis~d-e unia das ~artes Con-
tratantes no territõrio da outra". Para tanto, lembra a mesma 
autoridade que, dentro do ato internacional em referênCia; 
sã«?__ e_:leitas variadas formas de cooperaç_~o entre o Brasíl e 
a Bulgária. Assim, sã-o coriSideradas dentro do "Acordo" to
das as iniciativas voltadas para a 'cultura, a educação e o espor
te, procedam elas de instituições goverifamerttais-ou não (Ar
tigo I). O intercâmbio e a cooperação entre as Partes Contra
tantes (Artigo III) do "Acordo" procura listar, de forma quase 
exaustiva, as diversas áreas cUlturais, educativas e esportivas 
que deverão ser por ele alcançadas. Finalmente, assinala (Ar
tigo V) a concordância do Brasil e da Bulgária com a criação 
de uma Comissão Mista CultUral destinada a: 

"a) analisar o desenvolvimento do intercâirlbio e 
da cooperação bilateral nos campos cultural, educa
cional e esportivo; 

b) avaliar o cumprimento dos prograiilas bilaterais 
~ de intercâmbio, examinar e aprovar progrãmas bienais 
elaborados e projetas específicos; e 

c) propor medidas para o aperfeiçoamento da im
plementação do presente acordo." 

4. Pressupomos que o ~'Acordo" em evidência, nos mol
des em que foi lavrado, abre um leque de oportunidades para 
que o Brasil mais se aproxíme da Bulgária, agora-que eSta 
República, como todas as do Leste Europeu, resolveu defe
nestrar da sua Carta Política antigas ideologias afeitas a abertu
ras em direção a países democráticos. _ 

5-- Em face do exposto, somos pela aprovação, na ínte
gra, do Projeto_de Decreto Legislativo em questão, que "apro
va o Texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular da Bulgária", feito em Brasrua, 
em 25 de julho de 1990. 

É o parecer, s.m.j. 
Sala das Comissões, 11 de março de 1992. - Irapuan 

Costa Júnior, Presidente; Jonas Pinheiro, Relator; Chagas Ro
drigues- Oziel Carneiro-Lourival Baptista -João Calmon 
- José Richa - Ronan Tito - Marco Maciel - Marluce 
PintO_. .. " 
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PARECER N• 17, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nado~ 
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 131, de 
1991 (Projeto de Decreto Legislativo n' 63-B, de 1991, 
na Câmara dos Deputados), que "Aprova o texto do 
Convênio de Cooperação Bilateral entre o Governo da 
República Federati~a do Brasil e o Governo da Repú
blica da Bolívia na Area de Produção Animal, firmado 
em Brasília, em 15 de agosto de 1990". 

Relatora: Senadora Marluce Pinto 
Esta ComiS_são é chamada a pronunciar-Se sobre .o Projeto 

de Decreto Legislativo n<? 131, de 1991, que aprova o iexto 
do Convênio __ de Cooperação Bilateral entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e_ o _Çio_v~rno .de R~pública 
da Bolívia na Área de Produção Animal, firmado effi Brasüia, 
em 15 de agosto de 1990. - - . . . . 

Em cumprimento ao disposto no art. 49, incisO I, da 
Constituição Federal, o Presidente da República submete ao 
crivo do Congresso Nacional o texto do referido ato interna
cional. 

O acoido internacional em_ tela ~epi _por ()bjetivo o apri
moramento dos sistemas de produção animal nos dois pafses 
e o estabelecimento de parâmetros zoogenéticos, de- modo 
a promover a melhoria do desempenho da pecuária do Brasil 
e Bolívia. A cooperação t_écnica, o inte"fcârrí_bio de informações 
e a criação de um Grupo TécõiCO de -Trabalho na área d~_ 
produção animal são os meios pelos quais o acordo deverá 
ser implementado. Este Grupo TéCniCQVii:fcUlar-se-á à Subco
missão VI - As_sunto~ Agrícolas, Agropecuária, Recursos 
Naturais e Meio Ambiente, da Comissão Mista Permanente 
de COordenação Brasil/Bolívia. 

Trata~se, portanto, de instrumento bílateral qtie VíS"a, em 
última análise, a adoção de medidas destinadas a desenvolver 
e melhorar a produção animal brasileira e--bõliviJma através 
de programas e projetes de ajuda recíproca. 

Em face -do exposto, manifestamo-iios- í3:Voravelmente 
à aprovação do Convênio de Cooperação Bilateral Brasil/Bo
lívia na área- de Produção Animal, nos termos do Decreto 
Legislativo em anexo, não apenas por representar ele impor
tante passo para o melhor desempenho da pecuária de ambos 
os países, como também por propiciar o indispensável controle 
sanitário nas áreas de fronteira. --

Sala: das Comissões, 11 de março de 1992. - lrapuan 
Costa Júnior, Presidente- Marluce Pinto, Relatara; Chagas 
Rodrigues- .Ozlel Carneiro- Ronan Tito - Jonas Pinheiro 
- Marco Maciel - José Richa - João Calmoo - Lourival 
Baptista. 

PARECER N• 18, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 132, de 
1991, (Projeto de Decreto Legislativo n' 64-B, de 1991 
- CD), que "Aprova o texto de Acordo de Cooperação 
para o Aproveitamento dos RecUrSOs Naturais e o Desen
volvimento da Bacia do Rio Quaraí celebrado entre o 
Governo da República'Federativa do Brasil e o Governo 
da República Oriental do Uruguai". 

Relator: Senador José Richa 
I - Relatório 

Trata~se de-ProjetO de Decreto Legislativo, já aproVado 
pela Câmara dos Deputados, conseqüente à Mensagem n9 
191, de 1991, do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

blica. qu~ ap'rova o texto do Acordo de Cooperação para 
o Aproveitamento da Bacia do Rio Quaraí; celebrado entre 
o Govern"o _da República Federativa do Brasil e o Goveino 
da República Oriental do Uruguai, em Artigos, em 11 de 
março de 1991. 

O objetivó do acordo é incrementar projetes de desenvol~ 
vimento econômico e social da região da Bacia do Rio Qu-araí 
a serem executados em conjunto pelo Brasil e o Uruguai~ 
Procura~se, por outro ladQ, estimular a adoção de ações ten~ 
dentes à conservação do meio arilbiente, de modo a preser-
vá~lo para as gerações futuras. _ 

O acordo prevê ainda a criação da Comissão Mista Brasi
leiro-Un~guaia, cujas piiftcipais incumbências serão as seguin~ 
~= - - - -

-_estudar os assuntos- técnicoS, científicos -·econôm1c0s 
e sociáiSfelacionados com o desenvolvimento 'da BaCia do 
Rio Quaraí; - -- - - --

--=- ãpresentar aos Governos propostas de projetes e ativi-
dades a s~rem executados na região; __ - _ _ -

- gestiéma·r e contratar, -cõni pfévía-ãUfOiiZàção expresSa 
dos Governos em cada caso, o finanelãirieiito-âe estudos, 
projetas e atividades; 

. -celebrar os contratos necessárioS para-ã execUção de 
pTOJetos aprovados pelos Governos, requerendo destes, em 
cada caso, sua autorização expressa; 

- levar em consideração o impacto ambiental de cada 
projeto e, se for o caso, seus respectivos estudos; 

-c-oordenar entre os organismos competentes do Brasil 
e do Uruguaiº racional e eqüitativo manejo, utilização, recu
peração e conservação dos recursos hídricos da Bacia do Rio 
Quaraí, assim comO de seus recursos naturais. 

II - Voto do Relator 

É indiscutível o mérito do acordo. 
O desenvolvimento económico- e social da Bacia do -Rio 

Quaraí e a preserVação do meio ambien.te regional, atraVés 
de projetos conjuntos dos dois países, ao mesmo tempo e_m 
que interessam de perto as populações locais contribuirão 
para estreitar os laços que unem o Brasil e o Uruguai. 

Sua aprovação irrestrita se imp6e por isso iriesmo. 
É o nosso voto. 

~-· Sala das Comissões, 11 de março de 1992. ~- Irapuan 
Costa Júnior, Presidente - JoS_é Ricba, Relator - Chagas 
Rodrigues - Jonas Pinheiro - Oziel Carneiro - Marco Ma
ciel - Ronan Tito - João CaJmon - Marh,tce Pinto - Lon
rival Baptista. 

PARECER N• 19, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
cional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~" 133, 
de 1991 (n• 67-B/91, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, 

_ celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Roménia,_ em 13 de março 
de 1991. 

Relator: Senador Lourival Baptista 

De acordo com o disposto no art. 49, I, da Constituição 
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presídente_ da República 
envia à outorga legislativa o texto do_ presente acordo sobre 
Coo"j:>e"ração Cultural, celebrado __ entre o GOvemo- da Repú~ 
blica Federativa do Brasil e o GOver.no da Romênia, ein 13 
de março de 1991. · 
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Acompanha a Mensagem Presidencial a Exposição de 
Motivos do Sr. MiniStro -das Relações Exterioies, na qual 
destaca que: _ -- -= - 7-- -- ~-~ 

"O acordo em apreço visa a reger as atividades de 
caráter cultural, esportivo e educacional, levadas a efeito 
pelas instituições governamentais e não~govemamentais 
de uma das Partes Contratantes no território da outra. 
Com este objetivo, Contempla promoVer a cooperação 
bilateral mediante modalidades como: o intercâmbio de 
escritores, artistas, -grupos artísticos e prOfess-Ores; o estú--
do e a divulgação das línguas portuguesa e romena; a 
tradução e edição de obras literárias; o irite!Cánlbio de 
publicações artísticas; a colaboração entre editoras, cine
matecas e arquivos; o incentivo à coOperação no domfri.iO 
da educação; e a organiZação de manifeStaÇões culturais 
e desportivas." 

Resta aduzir que todas as relações encetadas com a Romê
nia são altamente positivas, priilcipalffiente no campo cultural, 
por tratar-se de país de língua e cultura latina, não obstante 
encontrar-se em área que se convencionou chamar, a uma 
época, de Leste Europeu, tão distante de nossas realidades 
mais imediatas. -

Pelo exposto, somos pela aprova-çâo do_ texto ora apre
ciado. 

Sala das Comissões, 11 de março de 1992 .. ~ Irapuan 
Costa Júnior, Presidente -Lourival Baptista, Relator- Cha
gas Rodrigues ~ Marco Maciel - Jonas Pinheiro - Oziel 
Carneiro -- Marluce Pinto - João Calmou - José RiCha 
-- Ronan Tito. 

PARECER N• 20, DE 1992 

Da COiilisSão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Leg~slativo n~ 140, de 
1991 (Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1991-CD), 
que "aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação 
Fazendário-Financeira celebrado entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos Mexicanos", em Brasilia, em 10 de outubro de 
1990. 

Relator: Senador Ronan Tito 
I - Relatório 

Apoiado ?O -art. 49, inciso I, da Cónsfitúição Federal, 
o Senhor Prestdente da República subme~eu à __ çonsideração 
do Congresso Nacional, através da Mensagem n9 907, de 12 
de dezembro de 1990, o texto do Acordo-Quadro de Coope
ração Fazendário-Financeira celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados UniR 
dos Mexicanos, em Brasflia, em 10 de outubro de 1990. Acom
panha o ato internacional em foco a Expos{çâo de Motivos 
DCS/DAI/437/PAIN-LOO-G24, de 6 de dezembro de 1990 
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. :ben~ 
tro do referido Acordo-Quadro foram denominados "Partes" 
os Ministérios das Relações Exteriores e da Economia, Fazen
da e Planejamento da República Federativa do Brasil e a 
Secretaria da Fazenda e Crédito Plíblico dOs Estados Unidos 
Mexicanos, respectivamente. 

2.- -Iniciada a sua tramitação na Câmara dos Dej>utados 
a matéria obteve, ali, aprovação unânime das suãs Comissõ_e~ 
d~ Relações E~teri~res~ COnstituiÇão e ~ustiçà e dê~R.edação, 
Fmanças e Tnbutação, com redação final discutida, votada 
e aprovada em 4-12-91 (fls. 18). Finalmente, o processado 

chega ao Senado Federal em 9·-12-91 e às nossas mãos em 
19-02-92, para o lançamento do Competente Pai-ecer. 

-- É o relatório. 

II - Voto do Relator 

.. 3. ~-A Exposição de Motivos ministerial enfatiza a impor
tânCia do Acordo-Quadro em referência qUe segundo ela 
" ... visa a impulsionar a coo-peraçãó na área'-razendário-fi~ 
nanceira e a fortalecer os vínculos entre os setores financeiros 
dos_ dois países". Para atingir tal desiderato; iis ~-~Partes" acor
dam cooperar, reciprocamente, através de mecanismos de 
consulta -e de coordenação sobre matéria financeira ii:J.terna
cional e de assistênCia técnica, bem como sobre projetes de 
çomplementação económica. Igualmente, o Acordo-Quadro 
prevê (Artigo III) um comprometimento mútuo no intercâm
bio de inform_açôes. além de cooperação em áreas sensíveis 
ta_is como: dívida externa, instrumentos de filtanciamento par~ 
a mtegração e _formulação e aplicação de políticas financeiras. 

4. Entendemos que o "Acordo-Quadro" em evidência, 
nos mol~es em que está lavrado, abre um especial leque de 
opor~u~udades para que o Brasil reforce as suas relações co
merciaiS com um novo México. Como é notório, o Goverilo 
d~quele_ pafs, ao fii:'mar recentemerite Um Pa-cto de Solida
riedade Económica com empresários e trabalhadoreS, estabe
leceu _COJ:!IO seu pano de fundo, logo aceito pelas demais partes, 
a necessidade de abertura do país, à economia mundial. As
sim, os resultados práticos desta entente já se fazem sentir 
naquele país: !nflação decrescente (prevista em 18% para 
1992), modermzação do parque industrial, redução da dívida 
interna, ampliação das despesas com educação e saúde e au
mento da arrecadação governamental. Ademais, convém no
tar que o México acaba de alinhar-se mais estreitamente com 
os Estados Unidos e o Canadá, através da criação de uma 
zona livre de comércio, o_bjetivando a ampliação das trocas 
comerciais dos dois lados. Vislumbramos_ aí uma ponta de 
lan~, via México, para que o nosso País possa alcançar, mais 
facilmente, os grandes mercados consumidores norte-ameri
cano e canadense. Para tanto, confiamos nas boas relações 
político-diplomáticas que continuamos a manter com os Esta
dos Unidos Mexicanos. 

- --5~ Em face do exposto, somos pela aprovação, na ínte
gra, do Projeto de Decreto Legislativo em questão, que "apro
va o texto do Acordo-Quadro de Coop-eração- Fazendário
Financeira celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos" 
em Brasfiia, em 10 de outubro de 1990. __ - ' 

É o parecer, s.m.j. 
- -Sa!a das Comissões, 11 de março de 1992. - Irapuan 
Costa Júnior, Presidente - Ronan Tito, Relator - Lourival 
Baptista - Chagas Rodrigues - Jonas Pinheiro -- Oziel Car

··neiro - Marluce Pinto - João Calmon - José Richa -
Marco Maciel. 

PARECER N• 21, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 142, de 
1991, que "aprova o texto do Acordo sobre a criação 
de uma Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República d~ ~~nísia". 

Relator: Senador Lourival Baptista 
- · I - Relatório 

. .Atr.;tvés da Mensagem n9 64, de 15_de fevereiro de 1991, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, submete 
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a apreciação do Congresso Nacional, o _texto do Acordo sobre 
a criação de Uma Conii_ss_ãQ Místa de Coop~ração, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Tunísia, em Brãsília, em 27 de novem-
bro de 1990, . . . . ... . . 

Acompanha o texto a Exposição de Motivos do Se:D.hor 
Ministro daS Relações Exteriores. , ____ - _- __ ~- _ 

Tramitou pela Câmara dos Deputados- aludido texto, on
de foi transformado em Projeto de DeCreto Legislativo !~ce
bendo o n" 36-A; de 1991; passando pela Comissão de Relações 
EXteriores daquela Casa, recebeu aprovação unânime, sendo 
o seu Relator o nobre Deputado Sa,n;tey FilQo. . 

Também naquela Casa, o Projeto ti"aniitou pelas Comis
sões de Constituição e Justiça e de Redação, Economia, Indús~ 
tria e ComérCio, recebendo pareceres favoráveís. 

Ao examinarmos detalhadamente o texto do Açorda, 
verificamos que- os objetivcis propostOs pelos dois países é 
de intensifiCãr O laço!) que os unem na cooperação interna
cional, principalmente nos setores- ecoiiômico-cqmercial, cul
tural, científico e técnico, considerando ainda que o Acordo 
regulamenta a forma de como serão institUídos sub-comissões 
para o bo_m funcionament9_ e cum-primento destes objetivos. 

É o relatório. · 

ll - Voto do Relator 
Deflui -ao exposto, que ·somos -pela aprovação do texto 

do Acordo sobre a criação_ de uma ComisSãO Mista de Coope
ração entre o Governo da RepúbliCã Fedirativã·ao Brasil 
e do GovernO' da República da Tunísia, no·s termos do Decreto 
Legislativo, orá examinado. 

S:ila das ComisSões, 11 de março de 1991. - Irapuan 
Costa Júnior, Presidente -Lourival Baptista, Relator- Cha
gas Rodrigues- Jonas Pinheiro- Marco Maciel- Oziel 
Carneiro ~ Ronan 'rlto - Marluce Pinto - João Calmon 
- José Richa. · · 

PARECER N• 22, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1991 (n• 
5.641-B, de 1990, na Câmara dos Deputados) que "cria 
a Procul:lldoria Regional do Trabalho da 21' Região 
da Justiça do Trabalho e dá outras providências". 

Relator: Senador Carlos Patrocínio 

Sob exame o Projeto de Lei da Câmara que cria a Procura~ 
doria Regional do Trabalho da 21• Região da Justiça do Traba-
lho e dá outras providências. _ _ _ 

Trata-se de iniciativa do _Procu_rador-_Qeral da República 
com fundamento no artigo 127, § 29 , da Constituição Federal, 
destinada a criar a Procuradoria Regional do Trabalho da 
21~ Região, com sede em Natal, no EStado do Rio Grande 
do Norte. . - __ --_. _ _ 

A proposta de criação da referida Procuradoria ~ assim 
justifi.cã.tív-a·:· - -- · - -

I- Criação da Procudoria Regional do Trabalho 
A criação da Procuradori.a.Regionaldo Trabalho da 21• 

Região decorre da exigência constitucional cOlltida no art. 
112- que suscitou a criação, pelo Tribunal Superior Superior 
do Trabalho dessa mesma Região (Lei n• 8.215, de 27-7·91) 
- e da competência legal outorgada ao Ministéri_Q Público, 
que determina às Procuradorias RegionaiS do Trabalho exer
c~rem suas atribuições dentro da jurisdição do Ti:i~mnal. Regi o-

nal respectivo (art. 747, do Decreto-Lei n9 5.452, de 1~" de 
maio de 1943). 

II - Criação dos cargos de Procurador do TrabalhO de 
2~ categoria 

O liúni€:i'ó âe cargos de Procurador, 8 (oito), que ficam 
criados no Ministérios Público do Trabalho, foi fixado em 
razão do número -de Juízes que comporão o Trib:un_al E.egional 
do Trabalho (oito), observada a proporcionalidade de um 
Procurador para cada Juiz. -Essa previsão -objetiva atender 
ao desempenho das atribuições legais que-lhes são cometidas, 
consoante o disposto no art. 167, incisos I a IX da Lei n9 

L341, de 30 de janeiro de 1951 (Lei Orgânica do Ministério 
Público da União). 

III - Criação do Cargo de Procurador Regional · 
O cargo em comissão de Procurador Regional da 21 • 

Região visa a proporcionar tratamento idêntico àquele dispen
sado aos Procuradores que exercem atividades de direção em 
outros órgãos regionais, propiciando-lhes uma remuneração 
compatível com a responsabilidade e complexidade de suas 
atribuições. 

IV - Criação do Quadro de Pessoal 
O Quadro de Pessoal exprime as necessidades adminis

tratiVas essenciais ao funcionam.ento da ProcuradOria Regional 
do Trabalho da 21• Região. 

Busca-se promover, no âmbito da PRT-21• Região, altera
ções estruturaiS ·na··seu Quadro 9-e Pe~spal, providência que 
vem ao encontro da partiCular e premente necessidade de 
dotar-se o Ministério Público do Trabalho de uma estrutura 
compatível com o plano político de seus encargos junto ao 
Poder Judiciário, bem como com suas _elevadas responsabi
lidades administrativas perante: a sociedade. 

Todo o trabalho de composição qualitativa e quantitativa 
dos grupos de Dire_ção e A~sessoramento Superiores 1 assim 
como, a composição quantitativa de pessoal constante do, Qua· · 
dro Permanente, obedecem critérios objetivos e a necessidade 
de se situar o Ministério Público do Trabalho_ no contexto 
político e económico do momento histórico e em suas limita
ções, mas sem_ perder de vista a circunstância d~ que, por 
suas funções políticas, o MiniStério -Público, tanto quanto o 
Poder Judiciário, deve estar a-parelhado para agir no âmbito 
trabalhista". 

Tramitando na Câmara dos Deputados a matéria iecebeu 
pareceres, pela aprovação, das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Redação, de Fin\ID-ças e Tributação e de Traba· 
lho, de Administração e de Serviço Público. Esta última ofere
ceu emenda proibindo a nomeação de parentes. O Plenário 
manifestou-se pela aprovação do projeto e da emenda em 
sessão de 8 de outubro de 1991. 

Passamos a examinar a constitudOnalidade, juridicidade· 
e a técnica legislativa da proposição. 

Fundamenta..-:se no artigo 1271 § 29, da Carta Magna, e 
~tende ao seu art. 11~ que prevê a existência de pelo menos 
um Tribunal Regional áo Trabalho em cada Estaôo. 

Tendo sido -criado o TRT da 21• ~egião- erp. Nat~, no 
Rio Gràilde do Nor:te, imp~e-se a instalação da respectiva 
Procuradoria Regionã.l, por ser necessária ao funcionamento 
do TribunaL 
. São criados 8 (oito) cargos de Procurador do Trabalho 

de 2• Cátegoria e 1 (um) cargo ein·coinissão de Procurador 
Regióhal do Trabalho, a sereJll. providos na forma da lei. 

_pievê o -~rt. 39 a criação do Quadro de Pess-oarda_ PiócUra
doria, conforme o Anexo II,_ sendo que os cargos será"o preen
chidos de ac~udo com ~ legislação vigente. 



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSÓ NACIONAL (Seção II) 

Já o art. 4~ defere ao Chefe do MiniSteiiõ Público da 
União a adoção das providências necesSáiíis- ã insfálãção da 
Procuradoria. 

É o Poder Executivo autorizado a abrir áéditos.especiais 
até o limite de Cr$26.246.910,00 (vinte e seis milhões, duzentos 
e quarenta e seis mil e novecentos e dez cruzeii"os), em valores 
de março de 1990, parã fazer face às despesas iniciais de 
organização; instalação e funcionamen~o da mencion_ada Pro
curadoria. 

A emenda da Câmara dos Deputados inseriu o art. 69 

no projeto, pelo qual se proíbe a nomeação de parentes con~ 
sangüíneos ou afins, até o terceiro gi'ãu, de juízes e Procura
dores em atividade ou aposentados há menos de 5 (cinco) . 
anos, exceto se -integrantes do Quadro funcional media_nte 
concurs.o público., 

O detalhamento dos_ cargos, das remunerações, classifi
cação e previsão de despesas consta dos anexos ao Projeto, 
estando o Quadro .de _P~es.soal montado de forma a atender 
às necessidades adminístratiVaS da Procuradoría. _ 

Em face do exposto, e considerando_ que o Projeto é 
constitucional, jurídico e atende à técnica legislativa, concluí
mos pela sua aprovação. 

_ com_o parecer favorav·et da Comissão de Constitlliçáo e Justiça 
e de Redação que opinou, unanimemente, pelá constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da Proposição. A 
matéria foi também apreciada pela Comissão de Finanças e 
TriP:utação daquela Casa legislativa, que opinou pela sua ad-
missibilidade. · 

Nestes termos, através _do Ofício PS/C-SE-275, de 
23-10-91, da Câmara dos Deputados, foi o Projeto de Lei 
encaminhado à consideração do Senado Federal. 

_____ Trata-se de_ mai_éria coin apoio legal no artigo 112 da 
Carta Magna, que determina a criação de um Tribunal Regio
nal d9 Trab~lho em cada_Estado_da Fede_ração, e, via de 
consçqüência~ da r~spectiva Procuradoria Regional do Traba
lho, a qual tem por -competência exercitar suas atribuições 
dentro da jurisdição do Tribunal Regional respectivo- art. 
747 do Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943. 

Também pertiriinte a origem da Proposição, pois cabe 
ao Ministério Públic9 propor a criação de seus cargos e serviços 
auxiliares, como definido pelo§ 2", do_ar_t. 127, da Constitu-ição 
Federal. 

No mérito entendemos que o Projeto deve ser convertido 
em -lei, pois além de estar devidamente fundamentado em 
-dispositivo constítucional, torna-se jmpresdndível em face da-
criação do TRT da 19' Região- AL. 

Pelo expostoy e considerando a inexistência no Projeto 
de qualquer vfdo-de inconstitucionalidade, injuridicidade e 
de técnica legislativa, opinamos fa"oraVelmente ao seu acolhi-
mento. - --

Sala das Comissoesy 11 de março de 1992. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Odacir Soares, Relato! - Jutahy 

__ Magalhães -_Francisco Rollemberg- Josaphat Mariillho-
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadilitisi Pedro Simon - Alfredo Campos - Mansueto de Lavor -

ao Projeto de Lei da Câritara n9 91, de 1991 (u~ 5.643-B, Elcio Álvares - Carlos Patrocínio - Magno Bacelar - José 
de 1990, na Câmara dos Deputados), que "cria a Procu- Paulo Bisol- Oziel Carneiro. 

Sala das ComiSsões, 11 de março de 1992. - Nelson 
Carneiro~.-Presidente - Carlos Patrocínio, Relator - Josa
phat Marinho- Cid Sabóia de Carvalho- Jutahy Magalhães 
(vencido) - Odacir Soares - Magno Bacelar - -Francisco 
Rollemberg - Antonio Mariz - Mauricio Corrêa ....:.. Amir 
Lando - Alfredo Campos, 

PARECER N' 23, DE 1992 

radoria Regional do Trabalho da 19" Região da Justiça 
do Trabalho e dá outras providências". PARECER N9 24, DE 1992 

Relator: Senador Odacir Soares -- Da ComissãO Temporária, incumbida de em.itú- pa-
Trata-s-e de Projeto de Lei originário da Câmara dos De~ .tecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n~ 

putados, .de iniciatiVa da Procuradoria-Geral da República. 23, de 1991 (PEC. n9 45" _ c,-d"e 1991, na Casa de 
que dispõe sobre a criação da Procuradoria Regional do Traba- origem), que "dá nova redação ao art. 16 da Consti-
Iho da 19~ Região, com sede em Maceió/Alagoas, e dos respec- _ tuição Federal". 
ti vos cargos, cOm fUndamento no art. 127, § 29,-da Constituição 
Federal. Relator: Senador Elcio Álvares 

Na Mensagem n" 6, de ~8 de julho d~ J9~0, cqm _que _ A Proposta de Emenda à Constituição n9 23, de 1991, 
se encaminha 0 anteprojeto de criação da referida Proc_ura- originária da Câmara dos Deputados, altera a Carta Federal. 
doria Regional, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral oferecendo nova redação ao seu artigo 16. 
da República esclaresse que a medida decorre da exigência -~-Reza o atual artigo 16 da Constituição Federal: 
constitucional contida no art. 112- que suscitou --a criação -- ·~Art. 16. A Lei que alterar o processo eleitoral 
pelo Tribunal Superior do Trabalho da 19• Região da Justiça s6 entrará em vigor_ u~ ano- após a· Sua promulgaÇâO." 
do Trabalho (Projc;:to de Lei n9 4.917, de 1990)- e de compe- A inserção, no texto constitucional, de norma com esse 
tência legal outorgada ao Ministério Público, que determina _teor teve por objetivo coibir a prática,-qtiese revelou costu
às Procuradorias RegiOnais do Trabalho exercerem suas atri-- mc;:ira, da alteração nas regras do jogo eleitoral, às vésperas 
buições dentro da juriSdição do Tribunal RegiOnal respectivo. do pleito, provocando dúvidas, polêmicas; incertezas -en-tre 

Esclarece que no Projeto sãcf crürdos 8 cargos de Procu-_ os participantes; criando instabilidade no processo eleitoral. 
rador, observando-se a proporcionalidade de 1 Procurador A norma constit_uciorial é, portanto, saudável. Ocorre, 
para cada Juiz. O cargo em comissãó" de Procurador Regional porém, que, quando executada, revelou-se um remédio exces-. 
visa dar tratamento idêntico aos outros órgãos regionais, en- sivã.mente forte pata--c,- mal de que padece o sistema eleitoral 
quanto 1e o quadro de pessoal proposto exprime as necessi- - brasileiro. Tão forte que, talvez, venha a agravar o rllal que 
dades ad1ninistrativas essenciais ao fu-IiCiona_mento da Procura- contamina o sistema eleitoral brasileiro. 
doria Regional da 19• Região. _ __ ____ __ Isso porque, consoante o mandamento constitucional ora 

O Projeto de Lei em exame foi ·aprovado pelO Plenário - em vigor, para que haja mudança no processo eleitoral se 
da Câmara dos Deputados em 8-10-91, com Emenda da Co- fai_necessário que a lei que o altere seja elaborada, no mínimo, 
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e dois anos antes da realização do pleito para qtre, cumpridos 
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todos os trâmites legislativos e decorrido o prazo cons.titucional 
para a sanção do Presidente da República, a lei possa ser 
promulgada e, após um ano dessa data (já, então, no próprio 
ano eleitoral), entre em vigor.- - _ 

Ora, a realidade política que se ouVe no Brasil - em 
que recentemente se retomou a prática demOcrática, na qual 
os partidos estão, novamente, se estruturando e reestrutu-: 
rando, adaptando-se à nova Ordem ConstituCional -:--- não 
se coaduna a uma regra tão rígida, t~o innexivel. 

O pleito municipal de 1992 é eXemplO d~dnexêqüibilidade 
do comando normativo insculpido no artigo 16 da Constituição 
Federal -no atual momento político que vivemos. A eleiÇão 
para os cargo,s polítiCos nci ãtrtbito municipal, cujo primeiro 
turno será realizado em 3 de outubro deste ano, 1992, está, 
teoricamente, regulamentada pela Lei n' 8:214, de 24-7-1991, 
que, no entanto, somente entrará em vigói"- em 24-07-1992, 
exatos 12 (doze) meses após a sua promulgação. Enquanto 
isso, ou seja, -ãté 24-07-1992, os prazos-referentes a domicílio 
eleitoral, filiação partidária, realizaçãõ dã.S- convençõeS -parti
dárias, registro de candidatos, coligações etc. já se esgotaram. 
E quais foram, então, os prazos aplicados~ já que a lei, por 
força de mandamento constitucional, ainda não terá entrado 
em vigor? 

Visaildo, pois~ a adaptar a norma do artigo 16 da Consti
tuição Federal ---:- __ que tem por escopo dar estabilidade ao 
processo eleitoral brasileiro -à realidade política em -vigor, 
mantendo, no entanto, o objetivo de coibir mudanças de últi
ma hora nas regras eleitorais, a Proposta de Emenda à Consti
tuição n9 23, de 1991, oferece a seguinte redação ao __ a,rtigo 
constitucional: 

"Art. 16. A Lei que alterar o processo eleitoral 
só entrará em vigor se promulgada até um ano antes 
da eleição." __ 

De cõnformidade com o novo comaQ.do, a norma eleito
ral, desde que promulgada um ano antes da reaJlzaÇão do 
pleito, entrará imediatamente em vigor. Por outro lado, se 
a promulgação _ocorrer a menos de um ano da realização do __ _ 
pleito a nova lei eleitoral nãO vigerã para as eleições iriú!diata
mente posteriores ã data ·da promulgação, mas somente para 
as que se lhe seguirem. 

Cremos que 3. redação que ora se õferece cOnseguiu alcan
çar o meio-termo ideal (in medio virtus), manten49 a idéia 
da antecipação da regra à realização do jogo, de forma que 
todos os concorrentes a conheçam com antecedência. Porém, 
ao mesmo tempo, viabilizando a imediata vigência da nova 
regra eleitoral, eliminando, destarte, a figura da suspensão 
de vigência, criada pelo atual artigo 16. _ 

Por todo o exposto, e em inexistiildo óbice de qualquer 
natureza à tramitação da matéria, é o nosso Parecer pela 
aprovação no.PEC n9 23, de 1991, por c;çnstituciónal, jurídica, 
redigida em boa técnica legislativa e de toda a ~OJ1Veniência 
e oportunidade. : - -

Sala das Comi_ssões, 11 de março de 1992. -Amir Lando, 
Presidente ~ Élcio Álvares, Relator- Maui"ício _ _Corrêa-
Nelson Cal-neiro - Carlos Patrocínio - Lucfdio Portela -
Júnia Marise - Wilson Martins - Chagas Rodrigues - Cid 
Sabóia de Carvalho. 

PARECER N" 25, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 
Redação do vencido para o turno suplementar do 

Substitutivo ao Projeto de Resolução n9 29, de 1991. 

A Comissão _Diretora apresenta_ a_ redação do vencido_ 
para o turno suplementar do SubstitutivO aõ Projet_o _d_e Rel)o-

iução n" 29, de 1991, que estabelece dias e horários para 
realização de reuniões ordinárias das CoiliissõeS :Permanent~. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13- de março de 1992. 
-- Mauro Benevides, Presidente:· - Iram Sãraiva, Relator 
- Beni V eras - -Lavoisier M;ãia. -

ANEXO AO PARECER N' 25, DE 1992 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1992 
Altera o Regimento Interno do S_enad_o Federai, 

estabelecendo dias e horários para realização de reu
niões ordinárias das Comissões Permanentes. 

Art. 19 A alínea a do art. 107, do Regimento Interno 
do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 107 . ,. ____ ... ·--- ... ,. ....•.. ·-----·--··---· , ..... -· 
a) se ordinárias, -semaDalmente, dUrante- a sessão 

legislativa ordinária, nos seguintes dias e horários, salvo 
deliberação em contrário: . 

_l_- Comissão de ServiçOs âe Infra-Estrutura; às 
terças-feiras -dez horas; 

2 - Comissão de Relações Exteriores_ e Defesa 
Naciorial, às terças-feiras.:..._ dezessete horas; 

3 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, às quartas-feiras -dez horas; 

4 -- COmiSSão de Assuntos Sociais, ãs quartas
feiras- dezessete horas; 

5- Comi~são d~ Assuntos Económicos, às. quin
tas-feiras -dez horas; 

6 - Comissão de Equcação, às quintas.:.fei:i'as -
dezessete horas~"-

-_ Ai-t. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. - - ··· 

Art. 39 Rev_og~m-se as disposições em co~trário. 

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

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ Secre
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 56, DE-1992 

Requeiro, nos termos regimentais, a trans~rição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "0- crime tam
bém é riosso", de autoria do Dr. António Cláudio Ma_ri:i de 
Oliveii-a, -publicado no jornal Folha de S. Paulo do dia 28 
de fevereiro de 1992, página 1-3, o qual segue em anexo. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1992, -Senador Carlos 
Patrocínio. 

(!(_ComissãQ Q1Tetora) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De acordo 

com O art. 210, § 1~', do Regimento Interno, o requerimento 
será Submetido ao ex_ame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, comunicaç-ões que serão lidas pelo Sr. 
1' Secretário. · -

São lidas as seguintes: 

OFÍCIO GAB. N' OiYl/92 

Senhor Presidente, 
Brasíl!a, 12 de mar90 de 1992 

ComuJ?.iCO a Vossa Excelência, 11os termos do arL 39 ~ 
alínea a, do Regimento Interno, que me ·ausentarei' do País 
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no período de i? a 29 do mês de __ março em curso, quando 
farei uma viagem ao Chile, para tratar_ de assuntos de interesse 
particular. 

Aproveito- o ensejO para renOVar a Vossa Excelência os 
meus protestos de_elevada estima e distinta consideração. -
Senador José Eduardo. 

Brasfiia, 12 de março de 1992 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra_de comunicar_ a Vossa ExCelência que 

me ausentarei dos trabalhos da Casa nos __ di<!S_ 18 e 19 do 
corrente, a fiin -de proferir palestra no 5"' Encontro Promo
cional de Agentes_d_e Viagem, a realizar-se em São Luís, MA. 

Atenciosas saudações,--Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien
te lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil, 
o Ofício n' S/3; de 1992 (n' 46/92, na origem), solíéitando, 
nos termos da Resolução n" 58, de 1990, do Senado Federal, 
autorização para qUe o Governo- do Estado de Santa Catarina 
possa emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro âo Estado (LFTC), para os 
fins que esJ;ecifica. 

A matéria Será despachada à Comis_são de Assuntos Eco-
nómicos. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Foram enca
minhados à publicação pareceres da Comissão _de Constitui- -
ção, Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente aos Pro
jetas de Lei da Cãmara n~ 89 e 91, de 1991. 

As matérias ficarão sobre a mesa durante cinco sessões 
ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do art. 
235, II, alínea d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,.-Há oradores 
inscritos. -- -- ------

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre 
Senador Divaldo SuNagy. (Pausa.) 

S. Ex~ não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao orador imediatamente inscrito, o 

nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa) 
S. Ex~ não se encuntra presente. 
Acham-se insciitos ã següir-os Senadores Magno Bacelar, 

Eduardo Suplicy, Ozíel Carneiro, Amii Lando, José Fogaça, 
António Mariz e Jutahy Magalhães. 

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre 
Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, a imprensa nacion-al tem dadG imenso 
destaque à crise da indústria automobilística._ Isso, graças ao 
relatório que foi- ãpresentado ao sindicato por membros da 
Anfavea. -

Sr. Pr:esídente, Sr~ e Srs. Senadores, a atitude, no mínimo 
singular, é emblemática da atual política reCesSiVã do Governo 
Federal, que está levando o País ao desespero. 

Em outras épocas, a indústria automobilística, sempre 
protegida por_ associações, teria recorrido ao Goverrio para 
sair da crise. Mas agora se inverte o quadro. Está sendo empur
rada uma solução de cima para baixo e se quer responsabilizar 
a classe trabalhadora pelas dificuldades que enfrenta esse setor 
da indústria em nosso País. 

No relatório divulgado, foram apontados como causa o 
forte grau de intervenção do Governo na política económica, 

o índice de tributação de vendas, juros altos e, -~obretudo, 
a abertura para as importações. 

Sr. Presidente, é difícil acreditar que a iildústria automo
bilística esteja passando por uma crise, ·quando produz, se 

·nãO o pior, pelo menos o mais caro de todos os veículos 
em todo o mundo. E isto nos leva a um grau de espanto 
Iiluito grande, quando se diz que a indústria automobilísticà 
está em dificuldades. 

Mesmo esperando que possíveis reuniões entre a Anfavea 
e os sindicatos possam trazer medidas consensuais, a indústria 
automObilística continua demitindo. A General Motors demi
tiu mais de cem funcionáficis nO mes de_ fe_ve~eirQ, e, agora, 
a partir do dia 16, está colocando um mil e quinhentos em 
férias remun-eradas. 

Na avaliação do desempenho da indústria automobilística 
feita pelà Anfavea foram apresentados dados relativos ao nível 
de emprego e de produção, vendas, tributos, participação 
de mão-de-obra no custo final do produto. Todos esses dados, 
entretanto, serão cruzados com os dados de que dispõem os 
sindicatos. Sobretudo, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
porque a discrepância é muito grande entre os dados apresen
tados oela Anfavea e pelos sindicatos. 

Um dos componentes que, segundo a Anfavea, ancarece 
demasiadamente o produto brasileiro é a participação da mão
de-obra na -comiJoSiçã_o desses_ c_ustos. Por esse relatório apre
sentado, a partiCipação aa- mao~de-obra chegaria a trinta por 

-cento, qu3:ndo os sindicatos asseveram que não chega a 3%. 
Até parece aquela discrepância entre o apresentado pelo 

Governo, com relação ao INSS\ no que diz respeito aOs 
147,06%, que o Governo precisaria de quatro trilhões, e, 
por um levantamento do Tribunal de Contas, hav~ria um 
superávit de treze trilhões de cruzeiros. Isso significava uma 
discrepância que chamou a atenção do País. No mesmo caso 
com relação a essa participação que, segundo a Anfavea, se 
deve aos trabalhadores parte do preço dos carros nacionais. 

Esse encontro, Sr. Presidente e Srs Senadores, entre as 
montadoras _e os trabalhadores,_ fato gerador da divulgada 
escaramuça no importante setor i~dustrial do Pafs~se coloca 
entre um apetite tributário voraz do Governo, mostra outras 
conotações que merecem a nossa mais cuidadosa atenção e 
reflexão. 

Como aleiado no relatório da Anfavea, um dos fatores 
responsáveis pela crise do setor é a proibição de abertura 
de novos grupos de consórcios e a intérferência do Governo 
na atividade e_conómica. 

Reclamam agora, mas foram as _montagores que, numa 
primeira etapa e, conseqüentemente, a·s administradoras de 
consórcios, por via direta, fizeram dos consorciados reféns 
de uma política económica desumana e arbitrária, onde apenas 
as ordens ditadas por uma das partes contratuais eram ouvidas: 
a dos fabricantes de veículos. Com a no~a política de que 
as administradoras de consórcios deverão devolver corrigidos 
os valores pagos àqueles que desistiram de seus planos há 
um enorme ressentimento dos fabricantes de veículos automo
tores, uma vez que o sisfertiá do consórcio garante a metade 
das suas vendas. 

Gostaria de salientar que foi objeto de discurso nosso 
e, também, de pedido de abertura de uma CPI, que um engodo 
estava sendo levado à população brasileira pelas empresas 
de consórcios, muitas delas pertencentes aos próprios fabri
cantes e daí resultaram algumas medidas do Governo, princi
palmente essa que, de qualquer forma, é salutar, ao obrigar 
as empresas a devolverem àquelas que desistiram de seus 
planos a parte paga corrigiaa. - -
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É de estarrecer, aind-a, Sr. Presidente,.Sr.s-e Srs. Senâdo
res, o fato de que ainda existem mais de quarenta mil _vefcplos 
a ~erem entregues aos consorciados, quando sab~mos, todor, 
nós:, :que rios pátios _das montadoras e_ das distribuidqras do
País:- ·que agora se rebelam, também, pelos constantes au
mento.,s - existem mais 4e cem mil carrOs sem condições 
de ,serem comprados e comercializados. 

J , ,O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-rrie um aparte, nobre 
Senador Magno Bacelar? 

O SR. MAGNO BACELAR - Pois não, ·coni O maior 
prazer, nobre Senado_r Epitáci(YCafeteira.- --- · · 

O sr. Epitácio Cafeteira- Nobre S~~ador_ Magno Bace
lar, V. Ex• trata de um assunto da ma,iQr. importância, uma 
vez que quem está sendo prejudicado são .aqueles que se ins
creveram em um consórcio, "forma brasileirísSima de se adqui
rir um bem de consumo pela divisão da pobreza. Esta _se 
reúne para que um receba um bem por mês. Então, quando 
queremos sab_er comp v.ão.esses consór_çioS __ e aS empresas são 
obrigadas a_ entregar os veículos - e ~a,is, _como disse V. 
E~ I a maioria desses j:onsórclos -está, 9~- certa- ÍOriP,!l, ~igada 
às m-ontadoras, muitas vezes através de s~Q próprio distribui
dor, -de repente os preços começam a subir, e os consor
ciados deCidem abandonar os seus cons.órcios, para ficiirem, 
agora, amparados pela lei para receber depois o que pagavam. 
Eu_não sei se isso é tiro meio_ artifi,cial_. o.u se é uma forma 
de dar um pontapé nos consorciados. Até porque o carro 
naciOnal está se aproximando e, muitas vezes~ superando o 
preço do carro importado~- carro importado em qualidade, 
muitas ·veZes, superior· ao nacionaL 

Quero dizer a V. Ex~ que não estou- e_ntendendo essa , 
política das montadoras de levar os noss_os produtos a _um 
preço superior aO preço _dos importados, a não ser qtie esteja 
embutida nessa históri-ª uma forma de não ~ntregar os carros, 
de fazer com que os consorci"ados parem de pagar as suas 
cotas. V. Ex'! tem todo o meu apoio e m~ congratulo com 
V. Ex~ exatamente porque está aqui a defender o dinheiro 
do povo e, de certa forma, eu diria, assim, a longo prazo, 
chamando a atenção para um problema muito maior, que 
é o dos operários das montadoras, dos operários que traba
lham nos vários tipos de peças de montagem de nossos_ veícu
los. Se tivermos uma_ débâcle em nossa indústria automobi-. 
lística, vai atingir não_ apenas as montador_as, vai atin_gir um 
número muito grand.e 4e metalúrgicos em todo Brasil. 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senado( Epitá-c"iO""'Cãfeteifa, e, no momento em que" V. Ex~ 
destaca que o carro nacional, muitas vezes, está saindo por 
preço mais elevado do _que os importados. Ontem, segundO 
notícia divulgada na imprensa sobre o último lançam.ento da 
Volkswagen, o carro Santana Quariium·está no valor de 100 
milhões de cruzeiros, muito mais caro- do que uril Merce
des-Benz. 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-iné: V. Ex~ uín aparte'? 

O SR. MAGNO BACELAR -Com prazer, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. V almir Campelo-- Nobre Senador_ Magno Bacelar, 
eu não poderia, nesta oportunidade, deixar de parabenizar 
V. Ex~ pelo asssunto que traz hoje a esta_ Casa. E realmente 
um assunto preocupante, não só para oS consorCiados, mas 
para toda.a comunidade brasileira de um modo geral. O. con
sórcio, antigaiiiente;era a maneira mais fécil, princiPalmente 
para a classe média baixa, de adquirir-se um yeículo. Hoje, 

_ o __ consórcio _é um ~~g_odo, é uma ilusão. Nós temos recebido 
inúmeras reclamações de pesS~<;l~ que -se deixaram levar pelo 
consórcio ~. hoje, não têm condições de continuar pagando 
suas;prestaç~es pelos seus preços exorbitantes, que não têm 
nenhum controle por parte dos órgãOS governamentais, prinCi
palmente por _parte da e_qu~pe_ do. M!Qi~tério da Economia 
. Portanto, nobre_Se;na9_or, junto .minh~ .v.o'? â 9-e V. Ex~ 
para fazer essa denúncia de público, e pedir medidas urgentes 
e providências enérgicas por parte do Governno Federal, com 
relação a esse problema dos consorciados que já não têm 
mais a que!ll ~pel_§lr. V. Ex~ está de parabéns por trazer um 
as~u.n:to ,qtie merece toda nossa atenção e, particularmente, 
a atenção das autoridades governamentais. 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex', nobre 
Senador Valmir Cainpelo. O a'p'arte'de V .. _Ex~. tanto quanto 
o do Senador Epitácio Cafeteira, engrandece~ o meu pronun
ciamento e me honram pela dedicação que V. Ex.s sempre 
def!lonstraram nesta Casa, com relação aos problemas sociais 
do nosso País. 

Mas, dizia-v. Ex~ que hoje a classe média não pode 
mais comprar veículos, e nem sempre o veículo é um luxo. 
É uma necessidade. Mas é um sonho que vai se tornando 
impossível porque quase que semanalmente" somos Sll_rpreen
didos com novos aumentos. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, as montadoras, no 
nosso entendimento, não têm do que se queixar. Elas trataram 
tão mal a esses consorciados que lhes garantiam 50% do fatura
mento, quando o Governo trata a quem lhe garante uma 
receita de cerca de 5 bilhões_ de clólares ao ano, so.mente. 
por arrecadação. : : · 

Srs. Senadores, seria apenas mais uma versão do d_ia çla 
ca.ça.e do caçador, se não fossem as sérias complicações de 
orde.m Q.ac.ional que advirão da inconseqüência e falta de previ
são nesse jogo irresponsável a que a indústria automobilística 
nacional se entregou e ameaça engolfar toclos nós. _. 

Demitir seis empregados do setor para cada carro im-por
tado que entrar no País é apenas uma do elenco de ameaças 
com que as montadoras nos intimidam e nos culpam, a todos 
nós,_ pela crise em que se encontram. . < 

Reflexões e medidas a .serem adotadas sobram à soc;ie
dade politicamente organizada. À Anfavea: o lucro. 

Volto a repetir o que já disse em pronunciamento anterior 
sobre a ganância perversa das classes empresariais, notada-
mente, da indústria automobilística do nosso País. . 

A::; montadoras e,levam absurdante os preços e os consu
midores eventuais se retraem. Mais _adiante~ são atendidos, 
em parte pelo desespero das revendedoráS que lhes oferecem 
vantagens e descontos, reduzindo o "colchão de segurança" 
da_ escassez organizada. Em outro momento, as montadoras 
rejeitam os pedidos de reposiçãO salarfal dos met_alúrgicc;>s, 
provocando a greve pelo tempo que lhes é necessário para 
restaurar o "colchão de segurança" para, em seguida, atender 
às reivindicações salariais e elevarem os preços, visahdo com
pensar a reposição. É a escassez administrada, que te~ um 
mecanismo de segurança previamente montado, de óbvia e 
descarada simplicidade. 

As importações liberadas representam para o consumidor 
apenas a competitividade necessária em toda economia de 
mercado. A possibilidade de adquirir um mesmo bem pelo 
menor preço. 

Toda explicação de que se socorrem os dirigentes das 
montadoras não encontra respaldo no confronto dos índices 
entre os aumentos que o carro nacional requisitou para si 

~·~-~------------------------------
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no ano passado. superior~ a~ 600%, e a inflãção de menos 
de 500% no mesm'o período. _ _ · 

Em ·contrâ.pári:ida, antecipar a_redução das alíquotas de 
importaç'ão repreSenta um ·cotejaril.Cnto mais abe~o entre hbS--' 
sa indústria autbmobilístità e: a ·estràrigeira, ·o que· é Qúàse' 
desastroso se lembramos· que~ de tnodo geral, tÇda a indúStria· 
braSileira está atrasada' Cm relaÇão 'aOs â:\rariçOS tecriológicos 
do Primeiro Mundo e, rio qlie diZ 'respeitO à indústria automo
tora, 'isso ·acorre' pdr falta de visão e previsão da necessidade 
de modernizar. - - -

Mas se quisermos mesmo modernizar este País predsa- · 
remos encontrar uma saída e impedir o desastre visível que' 
será a falência de um setor industrial que·rt;::Spdndê'Por'10% · 
do nosSo PIB e mais de 4 milhões de em'pregos, com um 
fatur,aJllento de lJ,S.$12 bilhões/anc;>;, precisare~ os rt:J.ai~ ~o ,q~e 
ameaças e pressões dós dois lados da arena, onde os gl_af}Ia_~. 
dores .da_ re.cessáO se-corifrôritam ãnte ~ffiã. plaiéia,,_o povo 
braSileiro, qUe -não" é j:.OnVídada a ·opinar~ mas que também 
se recusa a aplaudir. _ _ __ _ 

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

, O SR. PRESIDENTE (Mauro 'Benevides) :.,. .Concedo, 
a palavra ao nobre ~enador Eduardo l)~plicy~ 

O SR. EDUARDO 'SUPLICY (PT - SP. Pronuncia ó' 
seguinte discurso. Sem revisào do oradot.)- Sr. Pr~Sidente,. 
Sr'l-5 e SIS. Senadores, ·no próximO 'dia 15 de'março, Comple~ 
tar-se-ão dois anos de mandato do Presidente Fernando Collor 
de Mello que, neste instante, em reunião ministerial, faz pro_; 
nunciamento ao País ·com balanço do que_ se passou nestes 
dois áiios. · 

Ê ·importante que nós possamos aqui expor' alguns dos 
principaiS indicã.doieS económicos para averigllàrn'l.o.S se· áque
laSmetas co~ocadas pelo Presidente, por seu corpo·minist~rial, 
desdé a campanha, estão sendo cumptidéls, bem cOmo os obj~
tiVos-·maiotcs da nacíortalidadc, Os Õbjetivo's ae POlítica ecoD6-
mica, que normalmente são considérados cofio comuns, como 
objetivos principais, rhaCrOeconôiriiCõS, ·tais COmo· o_·cresci
mento do bem-estar de toda a população, portanto o cresciR 
menta do Produto Interno Bruto, a melhoria da distribu-içãO 
da renda, a estabilidade económica, seja do· ponto de visfa" 
da estabilidade ·dos preços, sejà: do p~rrto de vista de não 
haver recessão na econ:o·mia: Enffm, se·a qualidade de. 'Vida, 
do poVo brasileiro,·em todos os seus aspectos, te_m melhorado. 

' Irttellzmenlc, c balanço que podemos fazer não· é d<?S 
mais positiVos pâr8. a maiOiiã. Cfa 'populaç3o. Há algurÍlas coisas 
qUe" ffielhoraranl, oUtras que piora'rani,_ e muito: Há segméntos 
que se bcneficiarãni e sena importante qu"e, aqui, -fi-zés-semos 
uma ilustração-síntese do que foram estes dOis anos. Podemos 
começar com um ponto onde houv_e lig~ii·a melhora, ·ainda 
que p'eT-!Hstam· as dffiCUid"a.des no- que_ diz respeito à contenção· 
daquilo que diz -seja O PieSía(mte, seja 9 Ministro da Econo
mia; FaZe"tlda e Planejamento- ser uma das suas·principais 
finairdaçJes: a questão da estabilidade dos preços. É certo 
que' 9 :Presidente Fernando Collor assumi_u _quando o País 
enfrentava maior taxa de inflação mensal da sua história, pois, 
em fevereiro de 1990, último mês de Governo do Presidente 
José Sarney, a taxa mensal de variação dos preços era ~e_ 
73,99%- ao mês e, em marÇO, ·quando houve 15 dias de Go
verno José Sarney e 15 dias de Governo _F~_rnando Collor 
de Mello, a taxa mensal de variação dos preços, medida pelo 
INPC, foi de 82,18%-, a ·maio-r taxa-da história da economia 
brasileira. Em dezembro de 1990, esta taxa de inflação estav-a 
em 19,14% ao mês; em dezembro de 1991, 24,15%; e _e!D 
janeíró de 1992, 25,92%. Os primeiros indicadOres i'el"ativos 

a f~vereíro, náo pelO INPC, do IBGE; mas seja a FUrídação 
GetüliO Vargas, s~j~ ~Fundação Institutbde Pesquisàs'EconO~ 
micaS, irídiCaram cúta queda da inflaçãO de jape'iro parã_teVe
réíro, Ou seja, a FGV~ndicou 24,79%' d~ ihflação e"ni fev_efeifQ 
contra os 26,84% em Janeiro, enqUantO que a Fundação ln.s~i: 
tu to de Pesquisas Eco~nõmic::as, d~ :q niye~sidade d~ S~q __ l?fl\Jló, . 
indicou 21,57% em fevereiro, menor do que os 25,89% ·regis-' 
trados em janeiro. Mas persiste a- dificuldade em cotnb'ater 
a inflação. As oscilações dos últimos hlesés, em 'forno. de· 
24,_ 25~ 20%, ainda denotam que estamos muito longe de 
alcançar _a estabilidade económica na que diz respeito à- v~ria
ção dos preços. _ _ _ , __ 

Vejamos outro aspecto, da maior- írnpOrlância,"que é o 
desempenho prop·riamente da economia, o desempenho do 
crescimertto do Produto Interno Bruto. Em 1990, houve uma 
reces~ão grave, do_ponto de vista da história económica do 
País,- em particular no período pós.:.guerra. uma vez que o 
Brasil sempre apresentou taxas relativa'rriente altas de cresci:. 
mCnto. · ' -

O primeiro ano do Governo Ferilãrido Collor de .Metlo 
registrou uma quedá de 4% no ProdUto ln terno Bruto. Consi
derando a· taxa de creséiniento da popul3çâo, houve uma que-
da de5,9% no Produto Interno Bruto per tapita. ' ' 

Jã em 1991, hOuve lígeira recuperação, o· Produto Interno_ 
BrUtO~ ·segundo o IBG,E, cresceu 1 ,2%_-, ólas como essa tax_a 
é menor do que a do crescimento da pópúlação, regi~Úou-:S~, 
portanto,- uma quedá no produto per c3pita de 0,6% conside
rando-se que houve ·um crescimento d"a população na otdem 
de 1,8%, aproxirriâdãrriente. · ' 

No que diz respêitô à taxa de desempregó, um dos indiCa
dores importantes de bem~estar, lembremo~nos que eril IéVe·
reiro·de"l990 essa taxa era relativamente alta, não havia úma 
bOa- situação econôliiica'às vésperas de o PreSidente :José Sai-· 
ney ~ntregar o GOverno ao Presiden'te F_erna_ndo Ç0Uor .. E 
a taxa de desemp:h~l:go'do IBGE, em feVér"ejrp de 1990, era 
de 3,13% da popul,aÇ~O economicameilte. ativa. Na Grande 
São 'Paulo _era de 8!1 %. Pois bem, qu~l foi a evolução? Em 
dezembro de 1990 _a taxa de desemprego havia aumet_:lt~?o,, 
segundo o IBGE, para 5,36% e segúndó o· DIEESE para 
9.4%. 

Em janeiro de 1992, a taxa de desemprego do IBGE 
era de 4,89%, 31%- mais alta do que em fevereiro de 1990, · 
enquanto a taxa de· desemprego do Dieese, na Grande São 
Paulo, era de 11,3%, correspondendo a"40% mais do que 
a taxa_ çle desemprego registrada pelo Dieese, em fevereiro 
cie 1990. . ______ " .. 

Outto-indicado_r do nível de emprego é o da Fiesp, indica,.; 
dor de pessoal ocupado por ela, base em ,1980 igual a 100, 

~~ºbre o qual está c.o_n;~.putado o _n!Jmero de ~_es_soas, em t~_rmos_ 
de índice, empregadªs· pela indústria pa-ulista._ _ --=~-

Se em fevereirq de 1990 tínhamos apenas 95,25, pó!1anto, 
quase cinco pontos percentuais abaixo da base de 1980, em 
dezembro de 1990.havia esse indicador descido para· 85,97; 
em janeiro de 1992, para 74,66, ou seja-, h~u~e uma variação 
de feveréiro de 1990 para janeiro de 1992, negativa de 21,66%. 

O nível de pessoal ocupado na indústria paulista, em 
janeiro de 1992, é nad_a_ menos do que vinte pontos percent_uais 
abaixo do ocorrido em fevereiro de 1990 e vinte e cirico Pontos 
percentuais abaixo ao nível alcançado em 1980. 

Sobre o rendimento dos ocupados. levando em conta 
o indicador do Dieese, a base de 1985 igual a 100, em fevereiro 
de 1990 esse número não era brílhante; era um indicador 
equiValente a 1986.- Portanto, _em fevereiro de 1990, já os_ 
ocupadOs na Grande· São Paulo tinham uma remuneração 
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14 Pontos abaixo da de 1985. Em deZembro de 199U, tinha 
descido para 64.1; em dezembro de 1991, para 58.1. Portanto, 
-de fevereiro de 1990, último mês do ~overno José Sal"ney, 
para dezembro de 1991, último mês para o qual existem dados 
disponíveis, o--nível de rendimento dos ocupados na Grande 
São Paulo, segundo o Dieese, desceu ri.áda-inenos que-32,44%. 

• • 1 No que diz resPeitO aos iridicadóres do _IBGE, o nível 
Inérlío de rendimentos dos ocupados, qúe era de 105.5, _em 
fev·ereiro de 1989; em 1990 baixou pará 97 .3; em 1991 desceu 
para 80.75, ou seja, o rendimento-dos OG_upados diminuiu 
em 23%_._ - · , · - 1' ' - : ~ -~ • 

Sr. Presidente, S~ e -Srs. Seiladores, -~qui vimOs- clara
mente, sintetizando, O seguinte: nesses dois anos houve o 
empobrecimento dos brasileiros. Na m"édia c~iu a renda per 
capita, caiu a renda per capita; em 1990 de _5,9%;- caiu a 
renda per capita em 1991 de 0,6%; de 1989 para 1991 o rendi-
mento médio dos ocupados caiu 23%~ ~- · · 

O Sr. Oziel Carneiro -l'ermite.:_mlv. ·Exrum--aJjarte1 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Co~cedo u~ aparte ao 

nobre. Senador. 
O Sr. Oz_i_el_ Cai'õ.~_iro - V. Ex• Jib · i"eferir~Se â ·queda 

da renda per capita no ano de 1990._ clfa um nü.fnei-6 q·ue 
COincide com a queda do PIB. Em 1991, hOUve um CreScimento 
do PIB da ordem·de 1.2"%. Se estamOll m..lm processo evfdente 
de queda do índice de crescimento demográfico rio País~ e 
ele hoje está se situ"àridO-bero. abaixo de 2, então não pOderia, 
me parece. materi:taiiêaniente, haver ·uma: queda da renda per 
capita em 1991," se· comparada com: 1990. Gost3.i-iã. que V. 
Ex~ me esclarecesse ess.es números Um póuco melhor. 

O SR- EDUAROO SUPLICY - se:~ador Ozie! Carneiro, 
a taxa de crescimento demográfico,•se"gundo, ainda ontem, 
perante a Comissão de Previdência,_ Iio_S 1nformou"0Presidente 
do IBGE, Eduardo _Augusto Guim.a:rães_, na déca:aa de 80 
foi reé'stímilda para· em torno de 1,9%, ~e para a década de 
90, em torno de 1,6%. Essa será a roé__dja prevista na década_. 
Para calcular a va_ri_ação da renda per capita no ano de 1990, 
usei o indicador de 'crescimento da população da ordem de 
1,9%. Para 199:1. como o PIB cresceu_1,2%, qual a taxa 
de crescimento da população que d~'Y<:;Jia ser utilizada? Con
versando com o_Preslçlente do IBG_G,,disse-m._e que se fosse 
usar 1,6%, eSsa Seria a fãxa paTa á década. Nos anos 80 {oi 
de 1,9; e nos anos. 90 vai s·er em__m,édia .1,6;_ cqmÇ)_ esta_mos 
no primeiro ano da décaaa, utilizei 1,8. ~um número aproxi
mado, de bom senso, porque é a primeira queda. E conside
rando que foi 1,8 o crescimento da população, houve uma 
queda da renda_ per capita de 0,6%. Mesmo se e.u houvesse 
utilizado o número de 1,6% de creSçi!Jlento da população, 
registrando a queda observada por V. EXl'. como é um número 
maior, teríamos ainda assim uma ligeira queda da renda per 
capita. 

Mas enquanto houve empobrecimento da economia, en
quanto houve empobrecimento da maior parte dos br-asileiros 
nesse período, houve, cm especial no segundo ano da adminis
tração Fernando Collor de Mello, um segmento que foi signifi
cativamente beneficiado, com a aprovação do Senado Federal 
ainda que com o voto contrário deste Sen.a.dor. ' 

Qual foi esse segmento? _ 
Apresentei um requerimento ao-Exffio:o Sr. -Ministro Mar

cílio Marques Moreira, da Economia, Fazenda e Planejamen
to, sobre a evolução de pagamentos da dívida externa do 
setor público brasileiro durante os anos de 1990 e 1991. 

Ele me respondeu com precisão e eu aqui voti. assinalar 
um resumo da resposta do Ministro: -' ·- '" ·- -- -- _ 

"Os pagamentos efetuados pelo setOr público e 
t~mb:é~ pelo setor privado, em 1990, podem ser assim 

_dt$cnmi.nados;_· _ - ,, ·.--, .--~;,_"_, __ :-
Pelo setor público, para bancos comerciais ·e-insti

tuições não finançeiras, evoluindo_ de 1990 -para 1991, 
de um bilhão, duzerttos_e_treze milbões_de dólares para 
cinco bilhões e cinqüenta e cinco milhões de dólares, 
uma variação de 240%. · 

Para organismos multilaterais, como BID, BIRD, 
FMI, CFI etc., variando de dois bilhões, seísce-ntos 
e .onze, em 1990, para três milhões, quatrocentos e 
cinqüenta e noV_e êm 1991; uma variaÇão de 32,5.%. 

Para agên.cias _governamentais; corria Clube de Pa
ris e outras, quinheÍJ.tos e_· quàrenta e·oito milhões em 
1990, para_seiscentos e trinta e cinco milhões de dólares, 
em 1991, uma variação de 15,8% 

" Somando as três. parcelas,. obtemos o total pago 
pelo setor público. Em 1990, quatro bilhões trezentos 
e set.;:nta e dois milhões de dólares ... Em 1991, nove 
bilhõ.es cento e_ quarenta e nove milhões de-dólares, 
uma variação de 107%-: 

Já os pagamentos efetuados ao eX.terio_r Pelo setor 
privado.- v.ariando de um bilhão duzentos e seis milhões 
-~~-dólares, em 1990, para um bilhão oitocentos.e.qua
renta e três milhõ_es de dólares, em 1991, uma variação 
de 50%. · · · · · · 

O total pago pelo Brasil ao exterio~, so~a'nd~-s~t~r 
púb1Ico- friãis ·setor privado, que era -de cinco bilhões 
quinhentos e setenta e nove milhões de dólares, em 
1990~ pãssoll para -dez bilhões novecentos e noventa 
e três milhões de dólares, em 1991. Portanto·, uma 
-variação de 95o/o.. ',' . ·~ . - -

Quero aq~i assinalar que, mais uma _vez, considero este 
dado sf~tese que demonstra o que foram estes dois anos e 
~articularrnerite, ó ano de i99T, qUaridô o Brasil cresceu 1,2% 
menos do .que a popUiição:_ a· renda Per capita, pottahto 
dilll:inuiu__0,6_%. Nesse mesmo_período, o esforçO· de paga~ 
menta aos cre_dores internaciOnais ,fez com·que- pãssáSsê:mos 
de 5 bilhões e meio em -1990, para 10 bilhões 993_ :rriilhões 
de dólares em 1991, ou seja, um acréscimo de nada menos 
9!-le 95%: ÇfuVí êoi:ii atenÇão as ponderações do Mini~tro Mar
cílio Marques MOreiri, -do Presidente_ do Banco Centr~l. fra_n
ciSco Gros e dê) ecOnomista Pedro Malan, que participOu .das 
nego_ciaç_~çs .. corrf 9 Clul;>e dt:: fat1s, bem como das ~eg"ociaçõ_es 
sobre os Juros _atrasadqs da dívida externa no anO Pàssado. 
Pondera~am OS. três que 1990 foi um ano em que ilãó sê pagou 
quase __ nada, aliá~_disse~~_!Il q1:1e teriam pago quase zero: Ora, 
5 bilhões e meio de dóla_res é muito além de zero;_ 5 bilhões 
e rrieio ·de dólares-e uma proporção j"á signific:itíV3 do "Produto 
Interno. Bru~o_. E 11 bilhões de_ dólares é muito_ par.ao uma 
econonua CuJa renda per capita, no período, decres_ceu-; ·para 
uma economia em _que a_maiotia dos brasileiros_empobfêceu; 
para urna economia em que houve aumento do desemprego; 
para uma economia em que houve queda do salário real médio 
em praticamente todos os ~etores da atividade. __ -, , .- _ 

Ora, é necessário que o Senado Federal esteja mais 3tento 
aos acordos, sejam aqueles que aqui Ioram aprovados, sejam 
aqueles que estão por ser exáminados proximamente, como 
o próprio acordo do Clube de Paris. . . -

O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex~ um-aparte, 
nobre Senador? · · ~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY.- Com muita honra, Sena
dor Oziel Carneiio. 
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O Sr. Oziel Carneiro:..._ N66i--e Senador Eduardo-Suplicy, 
V. E:xf tem razão quando diz que o __ Senado deve ter mais 
atenção no exame dos acordos. No entanto, gostaria de ponde
rar que se nós, realmente, pretendemos reativ'ar a economia 
brasileira, fazer crescer o- nosso Produto Inte-rno Bruto e, 
conseqüentemente, a nos·sa ·renda per capita, embora todos 
possamos reconhecer que ela continua mal distribuída entre 
os brasileiros, estou c::onvencido de que a retomada dos enten
dimentos com a ·cc::tnurtidade financeira internacional é condi
ção sine qua non para que possamos reativar a nossa economia. 
Até porque, se levarmos em consideração que a partir da 
moratória unilateral decretada na época do Ministro Dilson 
Funaro·, no Governo do Sr. José Sarney, quando diminuímos 
e até deixamos de pagar os nossos: oompromi$so_s- e-xternos, 
iriclusive no que diz respeito a juros e outros acessórios, na 
verdade as nossas reservas internacionais caíi-am a índices 
ass,ustadores e, inclusive, não houve melhoria alguma_~m nos
sa economia. Apesar de não termos pago os-nossos compro
missos lá fora, o nosso parque industrial está, praticamente, 
sucateado, a nossa agricultura ficou abandonada, até meados 
do ano próximo passado, quando foi fe1to um pacote agrícola 
se deu prioridade à agricultura. Agora, estamos x-eceR_endo 
a· resposta na colheita -dessa safra que representa pelo menos 
dez-milhões. de toneladas a mais do que a safra anterior. 
Estou de acordo com V. Ex' quando afirma que ·os negocia
dores da dívida externa brasileira devem ajustar as parcelas 
a serêm pactuadas, sem dúvida, CO!D a· nossa capacidade de 
pagamento, principalmente em relação ao nosso superávit fis
caL Mas é importante que o Brasil volte a ser integraQo na 
comunidade financeira internacional e restabeleça a credibi
lidade, sem o que não sairemos do impasse em que nos encon.;
tramos e que V. Ex' está expondo, com números bem reais. 

·O SR. EDUAROQ SUPLlCY - Prezado Senador. Oziel 
ea-meitó, obviamerite, é mais 'iinportante deserivolve~_os me
didas; ·criarmos instrUinenicis- de política económica, que ve~ 
nham a propiciar o- cresdm(mtó da oferta de bens e serviços 
do _que continuarmos com uma política recessiva. No caso 
da agricultura, felizmente, para este ano há indicadores de 
que' a safra agrícol~ poderá contribuir nesta direção. 

· 'Ç> ~gumento·de que, com o aumento-do pagamento aos 
credores internacionais, p-oderíamos obter maior boa vontade 
por párte do conjunto da comunidade firianceíi"a iiüúriacional, 
no· sentido de nos enviarem mais- recursoS, aiilda não está 
sUficiimtemente provado. 0- Presidente do Banco Central, 
Francisco Grâs ê -o·-eeonoiD.ista Pedro Mãlan mencionaram 
que as autoridades dos países credores ameaçaram as autori
dades brasileiras no sentido de que, se viésseinoS-a-pedir trata
mento equivalente ao· concedido à Polónia e ao Egitâ,· que 
tiveram sua dívida perdoada em 50%, imediatamente cessa
riam·_os· investimentos na economia brasileira. Ao ouvir tal 
afirmação, fiquei pensando, Senador Oziel Carneiro, no caso 
de os Estados Unidos_ terem adotado semelhante atitude com 
respeito ao Japão, logo após a II Grande Guerra Mundial. 
O Japão, na época, havia perdido a guerra e era um país 
endividado com a sua economia em grande parte destruída, 
e devendo reparações de guerra aos países ven-cedores. Tives
sem os Estados Unidos, na época, advertido o Japão de que 
se não pagasSe- tudo o que estava devendo, nunca mais iria 
receber investimentos, mirica mais iri"a receber créditos, não 
teria 'a economia japonesa· se tornado uma das mais fortes 
e poderosas do mundo, contribuindo, inclusive, mais tarde 
para que a própria economia dos Estados Unidos __ e dos países 

· q_ue venceram a guerra se desenvolvesse tão aceler3:damente. 

Pensei, obseivei, e ainda estou aqui refletindo sobre a 
atitude dos representantes do Governo brasileiro pera:õ.te o 
Qub_e de Paris, que não_se lembraram desse argumento,_espe-
cialmente com respeito ao Japão. . , , 

Assinalei ao MinistrO Maicífio MarqUes Mõieirã, porque 
não usar da mesma argumentação que John Maynard Keynes 
colocou para os países vencedores da Primeira Getra Mül)çli_al, 
-no sentido de que deveriam levar em conta a necessidade 
de maior saúde econÓmico-financeira dO murldo e do5; pró
prios países vencedores. Não deveriam ter tido a atitud_e que 
agora o Japão e os países do Clube de Paris estão tendo 
para com o BraSil e países devedores. Estão nos forçando 
a_ que, Sr. Presidente? Quero pedir a.consideração de V. 
Ex~ para ássinalar um ponto de grande importância sobre 
o--que nos tem apresentado o Governo no que diz respeito 
a nossa capacidade de pagamento .. 

Quero que o Senado Federal esteja mais consciente das 
decisões, no que diz respeito à Resohiçâo n9 82/90. Esta resolu
ção diz, com clareza, que os compromissos com os credores 
internacionais não poderão ultrapassar a nossa capacidade 
i~t~rn_a ~e pagamento, ressalvadas as necessidades de fip.ancia
mento não inflacionário da economia. 

Pois bem, diz o -Governo e s-eus representantes que temOs 
capacidade de pagar. Em 1991, foi-nos aqui apresentadO- que 
teríamos_ um superávit primário da ordem de 1,4% do PIB 
e que iríamos ter um ingresso d_e recursos do setor privado 
para 6 _set6r --público da ordem de 2,5 Pilhões de dólares; 
e que teríamos uma senhoriagem,_ uma emissão de moeda 
qu-e, em setembro de 1990, foi estimada em 2 bilhões e 660 
milhões de dólares para o ano de 1991. Isso_está no documento 
Brazifts. Public Sector Restructuring Plan, apresentado pela 
ex-Ministra Zélia e ·pelo economista Artt'ôilío Kandir. · 

Em junhQ de 1991, quando as autoridades justificaram 
para nós, Senadores, que deveríamos aprovar o acordo sobre 
juros atrasados, esta Senhoriagem, segundo as documentos 
que me- chegaram às mãos, pelo .. então economista Carlos 
Eduardo de Freitas, já estava eStimada em 7 bilhões e: 530 
milhões de dólares. 

Pois bem, na semana anterior ao càritaval, no di3. 27 
de fevereiro, o Minjstro Marcílio Marques Moreira informou 
que o ano de 1991 apresentou os seguírites· dados: Ptgressos 
de recursos para o setor público, 2 bilhões e meio de dólares; 
superávit primário, -7 bilhões de dólares; ·e senhoriagem, 9 
bilhões e 700 milhões de dólares. 

A pergunta que, naturalmente, tenho que fazer é; Será 
que não estamos tendo um conceito extraordinariamente elás
tico_ de capacidade de pagamentos? Por que, de que adianta 
o Presidente Fernando Collor de Mello e o Ministro Marcilio 
nos dizerem que eStão sendo tão rigorosbs em não pennitir 
que o Governo gastê rriais do que arrecada, em não permitir 
que haja maiores despesas no orçamento do que o volume 
de impostos arrecadados, se há, por outro lado, uma emissão 
de moeda da ordem de 9 bilhões e 700 milhões de dólares, 
registrada em 1991? _Diz o Presidente. Francisco .Gros que 
não usou emissão de moeda para comprar divisas para pagar 
a dívida externa. Então, como foi? Se não houve capacidade 
interna de pagamento com um superávit acima de 7 bilhões 
de dólares, de onde surgiram os outros 9,7 bilhões de_ dólares? 
Da senhoriagem. O. que é a senhoriagem? É a emissão de 
moeda que contém dois elementos. Primeiro, a emissão de 
moeda, a receita que_ o Governo tem, decorrente da emissão 
de moeda, levando em conta, em primeiro lugar, o cresci
mento da economia. Ou seja, o crescimento da moeda, pro
porcional ao crescimento da economia, tem efeito inflacio-
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nário nulo. Mas a outra parte da senhoriagem, a emissão 
de moeda, além do crescimento propordóifal ao PIB, significa 
o imposto inflacionáriõ, Ou seja; ainda estou aqui para ver
urha demonstração clara do Governo de que ... 

O $r. Oziel Carneiro - Imposto inflacionário levando 
em conta a correção. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - .. .levando em conta a 
cprre~q. Mas o que implica o impoSto inflacionário? Quem 
s9f.ré: cóm esse imposto? São os assalariadQS cujos rendimentos 
reais decresceram em 1991, como já h~Viãm decrescido em 
1990. . . .· . . 

É interessante obserVar: a prioridade dó GoVerno:Feman
do Collor de Mello está nos números. EtJ.quãnto o· crescimento 
do pagamento aos credores internacionais foí de 95%, c:.~pO
breC:er'am-se os brasileiros, a renda per capita diminuiu em 
0,6% e o valor real médio dos salários diminuiu. Infeli~mente, 
do ponto de vista económico, até agora -o' PreSidente Fernando 
Collor de Mello está muito distante de cumprir coln as suas 
metas, de cumprir com os objetivos de jamats permitir que 
os_ descamisados e os ~rabalhadores pag__uem com o seu sacri
fício para que o Brasil cumpra os seus compromissos com 
os credores internacionais do País~ Esse compromisso não 
foi cumprido. O Presidente Fernando Collor de Mello_ está 
cumprindo, sim, os compromissos-que fazem com~que o Secre
tário-do Tesouro dos Estados Unidos visite o Brasil e diga, 
como disse ontem, aos representantes do Governo e aos-sr;S:-
Senadores, que está contente com as ações do Governo Fer
nando Collor de Me_llo. Mas seria impoçt_ante que os Srs. 
Senadores. ouvissem_, cp_m a mesma aten,çãO que ouviram o 
Secretário Mulford,'milhões de trabalhadores brasileiros que, 
hoje, estâo sendo sacrificados pela recessão, pelo arrocho 
salarial e que, principalmente, ouvissem- por que razão se-ria 
possível caminhar noutra direção- e isso Se-ria perfeitamente 
possível. Alguns c;Içs mais ·capazes ecçmOrilistas norte-ame
ricanos_ dizem ser pOssível, sim, atravéS -da criação de certos 
instrumentos_ de política económica, democraticamente elabo
rados em conjunto com a população, fazer com que haja 
o crescimento da economia, ao mesmo tempo em que- se-com
bate a inflação, aliás, com urna melhor e mais éficaz· forma 
de se combater essa iriflação. -- · ----- --

Dizia íssd ó Presidente Fernando Collo! de Mello quando 
era· candidato. Dizia isso a· sua ·assess_oi"à "Zélia Cardoso de 
Mello, quando assessorava Fernando Collor de Mello, candi
dato a Presidente: Mas ela não conseguiu colocar isso em 
prática e levou a economia à recessão; - -

O Ministro Marcflio Marques Moreira ainda não conse
guiu atingir os-o_bfe-tivos proclamados pelo então candidato 
Fernando Collor de Mello. Talvez os objetivos fosseri:t esses 
mesmos que estão sendo colocados em p~ática. 

Referi-me aqUi, Senador Oziel Carneim, mais aos proble
mas dos indicador_es económicos. Porque nestes dois anos 
há que se fazer tarribém um outro balançO, o- balanço sobre 
a ética do procedimento no trato da coisa pública; e, infeliz
mente, esse balanço não é muito positíVo_:_ ----

Quase metade dos Ministros já saír.flrii_, boa parte deles 
tornando-se verdadeiros casos de polícia. É uma tristeza cons
tatar o que houve com o Ministro do Trabalho e da Previdência 
Social. Uma triste~a_ porque, convidado como representante 
dos operários, dos trabalhadores, tivesse o Presidente Fernan
do Collor de Mello_sabido exatamente, e ele estava informado 
da maneira como agia o Sr. António Rogé_rio Magri enquanto 
líder sindical, não se teria surpreendido cOm as ações dele 
que hoje são objeto de investigação policial. Sabia perfeita
mente, e ninguém tira a responsabilidade do Presidente_Fer-

nando Collor de Mello ao ter escolhido o Sr. Antônio Rogério 
Magrl para Ministro do Trabalho._ . _________ _ 

Foi também uma pena e uma tristeza o que ocorreu com 
o Ministro Alceni Guerra. Por enquanto, só foram coilstatado'S 
o caso das bicicletas e dos gu'~.rda-chuvas. Avolumam-se us 
casos de desvio de dinheiro. 

Há dois dias, aqui, o Ministro Adib Jatene, da Saúde, 
falou uma verdade que precisa ser apurada. Neste-·pafs são 
as empreiteirás que-estão planejando a d~stinação dos recursos 
da Nação. São as empn!iteiras que, desde o momento em 
que perlamentares discutem o _que fazer com os recursos do 
orçãniento, desde O momento eni que- O Executivo ·envià a·o 
Congresso mensagem orçamentária; já ·se· moóilíiarir para 
apontar o que seria ~mportante r~alizar .. E _su~s s'u:g~tO~S~Sã,O 
muitas vez_es distantes do q~e senam pnondades económtca:s 
e sociais- relevantes para a Nação. . _ . __ 

Há, sim, que se destrincha_r esses casos. O Ministro AdiQ 
Jatene disse que seria· importante~ antes de investir-se ~ni 
hospitais, -gararitir as -despesas de CLiSféfO Iiarã. fãzer cont que 
os equipamentos-hospitalares e de postos de saúde no País 
funcionem bem. 

Não podemos permitir que os interesses_de empreiteiras, 
por suas ações no Ministério da Ação Social, no Ministério 
da Saúde, no Ministério da Infra-Estrutura e junto às institui
ções como a CaiXa Económica Federal, o BNDES, o Banco 
Central e o Banco do Brasil, continuamente estabeleçam a 
destinação dos recursos públicos. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, a Mesa pede a V. Ex', por gentileza, que 
conclua o seu pronunciamento, porque existem ~l!:úmeros Se
nadores inscritos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Voltaremos a esse tema, 
prezado Presidente_Magno Bacelar. Acreqito que já respondi 
ao Senador Oziel Carneiro e agra.deço a S. Ex~ a ~tenção 
dos apartes. 

Ten.ho a -convicçã9 _q;;t necessid3de de~-o SenadO" F~derai 
examinar,--com nillitO maior atenção~ -o- teiriã da exageraJa 
senhoriagem, o tema da capacidade de_pagamento. Assim 
poderemos dizer com clareza, seja ao __ Clube de Pari& ,seja 
ao Fundo Monetário Internacional ou aos credores privados, 
que a hora é de o Brasil se firmar, dando prioridade à sua 
população, dando prioridade aos seus trabalhadores que, pro
dJ.!_zindo mais, farão com que o Brasil contribua_ para o qesci
ment_o _mais saudável de todas as economias, sejam elo Terceiro 
ou do Primeiro Mundo. (Muito bemt) 

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS AGREGADOS 
E TAXAS DURANTE O GOVERNO COLLOR 

I- Desemprego (% PEA) 

IBGE 
Dieese 

Fev.90 Dez.90 

3,73 
8,1 

5,36 
9,4 

Jan.90 

4,89 
11,3 

II- Pessoal Ocupado (Fiesp, Base 1980 =·100) 

Fev.90 Dez.90 Jan.92 

variaçao 

+31% 
+40% 

Variaçl\o 
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IndG.stria 
Paulista 95,25 85,97 74,66 -21,66% 

ID -Rendimento dos Ocupados 

Fev.90 Dez.90 Dez.91 Variaçlio 

Grande São 
Paulo (Dieese, 86,0 64,1 58,1 -32,44% 
Base 85=100) 

Ano 1989 1990 .. 1991 Variaçlio 

Media-Brasil 
(IBGE, 88=100) 105,5. 97,3 80,75 -23% 

IV -Produto Interno Bruto- PIB (Fonte: FUNDAP) 
1989 1990 - 1991 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy,_ ~ Sr.. 
Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. : , , , 

1 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:'' . 
- Amazonino Mendes- Carlos De'Carli -Cid SabÓÍa. 

de Carvalho - Coutinho Jorge - E~ciQ Álvares ~ F).avi::;no_ 
Melo ---:- Garibaldi Alves - Gerson c"arnata - Guilherme 
Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - João 
ROcha - José Sariley - Jutahy_ Magalhães - Levy D_ias 
- Marco Maciel ~ Marluce Pinto - Maurício Corrêa -
Mejra Filho - Odacir Soares - Onofre· QU.inan - ROnaldo 
Aragão -Wilson Ma~ns. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Está esgotado 
-------------

4
c:
5
c:
0
--c:

4
::
7

s,:c:-
1
--,:-

4
-:-

22
::::-- --o tempo destinado ao Expediente. · - -

PIB (US$ Bilhoes Correntes) 
450 455 

Passa-se à 
PIB (US$ Bilhoes Dez.90) 469 --. , ORDEM DO DIA 
V - Produto Interno Bruto - Pm (Taxas' % em Rctaçao ao Ano 
Anterior) 

1990 
1991 

" Per C&plta 
-5,9 
~.6 

4,0 
1,2 

VI- ProjeçOes de Seignorage Elaboradas pelo Governo CoJior 
(Valores US$ BilhOes) 

Valor Perfodo Fonte 

Seignorage 2,66 
(Projetado) 

Seignorage 7,53 
(Projetado) 

Scigoorage 9,7 
(Realizado) 

Selgnorage 2,59 
(Projetado) 

Seignorage 6,50 
(Projetado) 

Seignorage 2, 79 
(Projetado) 

Seignorage 4,53 
(Projetado) 

91 Brazit's Public Sector Restructuring 
Plao (Set.90) 

91 MEFP-Justificativa para aprovaç11odo 
acordo sobre juros atrasados emjtJn-~1 

91 Ministro Marcf'lio Marque.1Moreira-em 
depoimento no Senado em fev.92 

92 Brazil's Public Sector Restructuring 
Pian (sct.90) - · 

92 BACEN- Justificativa para aprovação 
do acordo com o Clube de Paris 

93 Brazil's Public Sector Restructuriug 
Pllltl (set.90) 

93 BACEN -Justificativa para aprova~ de 
acordo com o Clube de Paris 

vn- Evoluçllo dos Pagamentol Efctuados ao Exterior 

Ano 

1990 
1991 
1!192 
1993 

Fonte: Bacen 

Valor (USS BilbOes) 

4,3726 Realizado (Setor Público) 
9,1492 Realizado (Setor Público) 
8,S49 Projetado (Setor Pi'Jblico) 
8,1626 Projetado (Setor Público) 

Item 1: 
DíscUssãó, -em- p-r1iitelr0 tuiiiõ~-aa PrOpoSta -de Emenda 

n9 21, de 1991, de autoria do Senador Ronan Tito e outros 
Senhores Senadores, que suprime do art. 155, item X, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, a alínea b. 
(2~ sessão de discussão.) 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2", do Regimento 
Interno, transcorre hoje o segundo dia de discussão da pro
posta e apresentação. de emendas assinadas por um terço, 
no mínimo, dos membros do Senado. 

Em- discussão a Proposta de Emenda à Constituição n9 

21, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros

seguimento na pró:X:íma sess~o ordinária. 

O SR. PRES_!DENTE (Magno Bacelar) -Item 2: 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Requerimento n9-359, de 1990, de àutoria do Senador 
Marco Maciel, soliçitando, no termos regimentaiS, seja envia
do ao Soviete Supremo da União das Repúblicas Soe:ialistas 
Soviéticas cçmgratUlações pela adoção da nova Lei de Liber

-dade de Consciência e Organização Religiosa, que põe fim 
a décadas de restrições à liberdade religiosa naquele país. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Sr. Presidente, peço a palavra 
pel~_()~~e-~. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador. · 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, a matéria está -prejudicada, uma 
vez q_'!e não existe mais o Soviete Supremo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -É exatamente 
o que a Presidência vai declarar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência, 
·nos ternlos do disposto no art. 334, afínea a, do Regimento 
Interno, declara prejudicado o Requerimento. 

A matéria vai ao arquivo. 

. _ O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do D"ia. 
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Há oradores inscritOs. 
Volta~se à lista dc_oradores. 

. Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel Carneiro. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS ---, P A. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não temos aqui no Brasil diferenças étnicas 
que possam gerar ódio, a exemplo do que tem ocorrido na 

. ex-República Socialista Russa, onde minorias nas regiões do 
Báltico, Armênia, Azerbaijão -e Geórg"iá -vTVeii[-em perma
nente levante etnicísta, ou conlo Tfà desãriicula Iugoslávia 
com seu enclave SérVià-de Kajina na Croácia. - -

Não sà<f detecTados, ac[ui nO Bi'ásil, conflitos religiOsos 
que possam causar as chamadas guerras santas. Falamos a 
mesma língua e na imensidão de nosso território contin_ente. 
Os do Norte vão ao Sul, os do Leste vão ao Oeste e vice-versa, 
e se comunicam sem dificuldades, quer em dialetos ou simples 
sotaques._ 

A miscigenação de noss_a população- nos imunizou contra 
o preconceito racial, permitindo o convívio fraternal entre 
pretos, brancos, pardos_e amarelos- e nem judeus e árabes 
violentaram-se aqui no Brasil mesmo no auge da guerra do 
Golfo Pérsico. - ---------- -

Feitos estes comentário·s,-pergunto-me por que, então, 
surgem pessoas defendendo a idéia separatista no Brasil. 

Qual o mo ti v o que pode induzir alguém a esse tipo de 
comportamento? 

Seria apenas em--razão da própria inediocridade dos que 
assim pensam? 

Seria conseqüência de frustração pessoal, do excesso de 
egoísmo em face da realidade do estigma que intranqüiliza 
e envergonha toda a nação brasileira diaq:te da incompetência 
para re_solver os problemas causados pelas disparidades_ nacio
nais de ordem económicas e sociais; sejam entre pessoas, 
classes, estados ou regiões? 

Quem Sabe ainda seria o cm:ú;fenáv.el egOísmo de não 
desejar ajudar os mais carentes a superar as suas próprias 
carências e que, falando em separatismo, procuram dificultar 
a implantação de um modelo de desenvolvimento que propicie 
uma melhor distribuição de renda, com um equilíbrio social 
e económico mais _cristã_Q__e_ntre patrícios de todás as regiões? 

Não sei precisamente o q-ue possã ffiOtivar o separatismo 
entre nós, brasileirOs. O ·que sei, -no entanto, OOiii -ã:mais 
absoluta convicção, é que os que falam- ou defendem a tese 
do separatismo, estejam eles no Norte ou no Sul, no Centro
Oeste, no Nordeste ou no Sudeste, são criminosamente maus 
brasileiros e desrespeitam a atual Constituição que define a 
República Federativa do Brasil como__a_l,l_niã.o indissolúvel de 
seus Estados e Municípios e do Disti"it() Federal. 

A cada indagação formulada vem~me à mente a certeza 
de que os que defendem ostensiva ou Ocultamente_ o s;epara
tismo, se não são débeis mentais possuídos de egoíSmo doen
tio, são desatinados que estão a serviço de interesses aliení
genas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena· 
dor Oziel CaJne_i_i"o, permita ã Presidência, neste instante, 
uma breve interrupção no seu brilhante pronunciamento, que 
acompahávamos atentamente do Gabinete para um assunto 
que interessa muito de perto às regiões brasileiras, sobretudo 
o Norte e o Nordeste. 

Com a compreensão de V. Ex~, desejo registrar a presen
ça, no plenário do Senado Federal, nesta sessão matutina, 
de ilustres Parlamentares latino-amexita_tio!?, que se fazem 
acompanhar do Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento 

La,tino-Americano, Deputado Nei Lopes, e do ex-Senador 
M.arcondes Gadelha, figura destacada na vida política do País. 

A Presidência registra que se encontram presentes o" Sena
dor Carlos Augusto Saldivar,_Presidente da Comissão Jurídica 
do Parlamento Latino-Americano - Paraguai; o Senador 
Humberto Pelaez Gutierrez, Secretário-Geral do Parlamento 
Latino-Americano, que representa coril niuita dígriídade a 
Colômbia; o Senador Gustavo Salina, figura de expressão 
dos círculos políticos do México; Deputado Luis Coroõa, Vice
Presidente do Parlamento La_tino-Ameilcano, que- recebeu 
agora em meu nome, uma vez mais, a solidariedade dos brasi
leiros ao Presidente Carlos Andrés Pérez, da Venezuela, que 
superou aqueles acontecimentos que preocuparam toda a 
América Latina; e o Deputado Enrique Caballero, uma das 
figuras destacadas na vida política desses países, do México, 
que também integra esta delegação. . . 

Ao saudar a ilustrada comitiVa, desejo exatamente consig
nar, neste instante, o apreço do Congresso Nacional aos países 
e a seus ilustres representantes_ e, sobretudo, deixar uma vez 
mais, de forma reiterativa, a nossa disposição de continuar 
pugnando_ de forma decidida, firme e coerente em favo~ dos 
ideai:s:_da integração, que os perseguiremos de forma obstinada 
e tenaz, certos de que a América Latina, perfeitaTQ.ente_jnte
grada, terá condições de prosperar, de desenvolver-se e de 
oferecer bem~estar social a todos os seus habitantes. 

Portanto, a minha saudação, a da Mesa e a dos Senadores 
presentes a toda esta ilustrada comitiva que, dentro do ideário 
do Parlamento Latino-Americano, visita, neste momeritó~ o 
Congresso Nacional. 

Fica regiStrada, portanto, a imensa alegria do Senado 
Federal em recebê-los neste plenário, nesta manhã de hoje. 
(Pausa.) .. 

Continua com a palavra o nobre Senador Oziel Carneiro. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, aO abord"ar esse tema, faço-o com o exclusivO-proPósito 
de chamar a atenção para a questão que reputo de enorme 
gravidade, e para que em voz alta possa fazer reflexões com 
meus ilustres pares na tentativa de, identificando as causas, 
penetrar a fundo nas raízes do problema. 

Nós da Amazónia, por exemplo, não alimentamoS a i_déia 
separatista abominamo-la, mesmo decepcionados, des~spe
rançadose até, às vezes, desesperados diante das imensur~veis 
riquezas poteridais ·que a Consciência nacional aind.a não teve 
a vontade política de transformar em riquezas reais. Diante 
de tanta riqueza potencial e tanta pobreza real, o má~_imo 
que se ouve nos longínquos recantos daquela regíão pára de
monstrar mais amargura do que mesmo revolta, é a expressão: 
"aqui paga-se ónus muito elevado pelo direito de ser brasilei
ro". Nada disso poderá servir, no entanto, para identificar 
qualquer desejo de secessão. A própria frase também muito 
repetida naquela região de que "A Amazônia também é Bra
sil" é uma manifestação de pr'otesto contra as-decisões do 
poder central que tutelam os destinos da região sem ouvir 
o pensamento· regional, é o protesto contra a colonizaç.ão 
predadora dos recursos naturais sem a çqntrapartida dos divi
dendos económicos e sociais para as populações que ali vivem; 
contra a paralisação irresponsável e o abandono criminoso 
de projetes importantes como o da hidrovia dos rios Tocantins 
e Araguaia, que pelo Programa Grande Carajás ligaria o Brasil. 
Central c9m a foz do rio Amazonas na bafa de Guajará. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO -Com muito prazer, nobre 
Senador. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Ozie_l Camei~ 
ro, V. Ex• está abordando um assunto que deve ser da preocu
pação do Senado_ Federal, que é a Ca-sa dos Estados. Ternos, 
como uma das nossas prerrogativas, uma das no~sas obJi.g~
ções, de defender a unidade nacional. Esse assunto que vem 
sendo comentado, a idéia separatista, deve, realmente, come
çar a preocupar-nos. V. Ex~ tem os dados a respeito de uma 
pesquisa que foi feita, demonstrando o alto índice daqueles 
que querem separar o Sul do Norte. Veja V. Ex• que não 
temos, no Brasil, nenhum problema de etnia, nenhum proble
ma religioso, como na Irlanda, e nenhum probl~ma racial. 
Nossa unidade foi construída até fora dos moldes da época, 
quando os países ligados à Espanha sofreram_a_s_eparação 
geográfica que resultou nus vários países da América do _Sul. 
Mas o Brasil, que era ligado a Portugal, constitui a sua unidade 
lingüística, a sua unidade política e económica, O que devemos 
tentar preservar a todo custo. Creió qUe conseguiremos, por~ 
que não há nenhum fundamento nessa idéia __ s_eparatista, a 
não ser uma revolta natural, um desencanto que existe, uma 
preocupação de não ter sido atendido nisso ou naquilo. Por 
isso, parabenizo V. Ex~ ao abordar esse. tema que com a 
seriedade que V. Ex' vem. íffiprimindo ao seu discurso. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•. nobre 
Senador Jutahy Magalhães, o apartes V. Ex~ sintetiza exala
mente o que procuro descrever nesta manhã, até porque não 
nos podemos descuidar de questão tão grave para a unidade 
nacioital. 

Prossigo, Sr. Presidente, a explicação da frase "A Ama
zônia também é Brasil". Ela visa externar o nosso s_entimento 
de brasilidade e mostrar ao País como um todo que a Ama
zônia também é Brasil e que os_brasileiros de todos os quadran
tes da Pátria precisam urgentemente descobri-la e ocupá-la, 
antes_ que a cobiça estrangeira, pelas suas rique-zas naturais 
e pela sua rarefação demográfica, restrlnja a soberania nacio
nal e nos subtraia a __ a_utodeterminação. Os brasileirOs que 
vivem na Amazônia rião aceitam a idéia do separatismo, do 
mesmo modo como se opõem à tutela estrangeira sobre os 
destinos daquela área, independente de o pretexto ser a moti
vação ecológica ou qualquer outro motivo de interesse plane
tário, aliás, o modismo no País-em- face da realização da Confe
rêncía das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvol
vimento, pi"ogramada para o Rio de Janeiro- a RI0-92. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Com prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Rotialdo Aragã-o-..:_ senador Oziel Carneiro, ouço 
com atenção o pronunciamento de V. Ex~ hoje, no Senado, 
quando traz a esta Casa um assunto da maiS itlüi relevância. 
Dizia V. Ex~, lendo um artigo do jornal O Estado-deS:Paulo, 
que se começava a fomentar o problema do separatismo entre 
os ricos e os pobres, entre determinados Estados do Sul e 
os Estados do Norte e Nordeste. Parece-me, nõbre- Senador, 
que esses que assim analisam esquecem de que, hoje, as rique
zas de todos os poderosos Estados do Sul vieram do Norte 
e do Nordeste, através da mão-de-obra, através de milhares 
de famílias que se deslocaram do l'\orte e do Nordeste do 
Brasil para fazerem a riqueza e o engrandecimento do Sul. 
Hoje~-o que-ê·que -estam:os-vendor-Estamosvendo esS:r campa
nha, que começou há algum tempo, já está- nas- páginas dos 
jornais, como se o Brasil fosse só esses quatro Estados. Sabe_
mos da potencialidade do Nordeste e do Norte do País, mas 
sabemos também da discri.iiJ.iilaÇ-ão, até do Poder Central, 

para com o desenvolvimento dessas regiões. Sabemos que 
o desenvolvimento da Região Sul e centro-Sul do País se 
deveu a recursos do_ Governo Federal, facilidade de emprés
timos internacionais, o que não ocorreu com o Nordeste e 
nem Com o Norte do País. O que estamos vendo é uma campa
nha, de desmoralização até, da Região Norte. É urna campa
nha que se faz, a nível internaciorial, contra o desenvolvimento 
do Norte do País, contra o desenvolvimento da Amazônia. 
A Amazônia -é uma região potencialmente rica, mas precisa 
de incentivos para o seU desenvolvimento. E é isso que não 
admitem os chamados ecologistas, aqueles que estão a serviço 
do Sul e a serviço--de órgãos internacionais. Tenho dito e 
disse aqui, Senador Ozíel Carneiro, que a AnlaZônía não Pre
cisa de esmolas, que o Nordeste não precisa de esmolas. O 
.que o Norte e o-- Nordeste precisam é de incentivos para o 
seu desenvolvimento._ Isso é que está sendo podado, e para 
isso está sendo feita essa campanha separatista, a nível nacio
nal e internacional. Como muito bem disse o Senador Jutahy 
Magalhães, o que nos une é a língua, o que não vemos em 
outros países. Tanto faz no Norte, como no Sul, no Centro~ 
Oeste como no Nordeste, todos falam a mesma língua. Somos 
urna Federação, e é isso que os que pregam o separatismo 
não vêem. Portanto, Senador Oziel Carneiro, quero pa-rabe
nizar V. Ex~ por trazer, ao conhecimento do Senado Federal, 
esse tema, manifestando~se contrariamente aos que pregam 
o separatismo da Nação brasileira, com a sua conseqüente 
divisão. 

O SR. OZIEL CARNEIRO -Agradeço a V. Ex•. nobre 
Senador Ronaldo Aragão, o-excelente aparte, que incorporo 
ao meu pronunciamento. 

Sr. Presidente e Srs. Seilãdores: 
Ot:ttro não tem sido o comportamento de nossos irmãos 

nordestinos~ em que pese, desde o Império, conviverem com 
a reconhecida incúria do Poder Público ao tratar dos proble
mãs de uma Região, cujo POvo sofrido e sacrificado; pOrém 
bravo e patriota, mesmo vendo seus filhos morrerem ao nascer 
ou antes_ de completar o primeiro ano de vida, continuam 
acreditando no futuro deste País e na crença de que somente 
a união nacional será capaz de proceder o resgate da dignidade 
das condições de vida dos brasileiros que ali habitam. 

Com motivos para esgotar a paciênda e perder defirilfiVa
mente.aresignação diante de tantas aflições, o povo nordestino 
talvez encontrasse razões irrefutáveis para alimentar a idéia 
de secessão. Todavia, de têmpera forjada no amor à Pátria, 
mesmo castigado pelo calor fundente da adversidade e assis~ 
tindo à ineficiência, de providências que são tomadas a cada 
nova seca ou simples estiagem, como, por exemplo, a insufi
ciência dos programas de irrigação para irielhorar a agricultura 
e a alimentação, mesmo assim, ufana-se de ser brasileiro e 
a ·sua história é icplCfa de capítulos narrando episódios de 
herofsmo na defeSa- da integridade ilacional. -

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte? 
- - - -

0 SR. OZIEL CARNEIRO - Pofs não. 

O Sr. Magno Bacelar- Senador Oziel Carneiro, V. Ex• 
traz a esta Casa, hoje, um dos problemas que mais preocupam 
na atualidade, que é essa orquestração, feita por parte da 
imprensa, numa prova de desamor à nossa Pátria, e que leva 
a opini-ao- púbiiar a· írsedirn.etitandcy essa -opültãcr â-ó -seJYara..: 
tismo. Por isso, nós, neste momento, nos solidarizando com 
o discurso de V. Ex\ repudiamos essa campanha, sobretudo 
porque uma das grandes qualidades do nosso_ País é a união 
nacional em seu extenso território, sem, corno 'dizia V. E~ 
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no início do seu discurso, distinção de raça, cor ou credo. 
Um_País que tem a felicidade de possuir um territóriO imenso, 
comungando os mesmos ideais, e V. Ex~ também ressaltava 
.o amor do povo nordestino, o orgulho _de_ ser brasileiro. Por 
outro lado, sabemos que o povo nordestino, além de _estar 
co_ntribuindo com a mão-de-obra nos grandes Estados, é tam
Ç~m o grande mercado interno consumidor. V. Ex~ !em a 
nossa admiração e solidariedade em um discurso da maior 

,importância para o País. Muito obrigado. 
O SR. OZIEL CARNEIRO - Nobre Senador Magno 

Bacelar, honrou-me muito o aparte de V. Ex• que, como 
o Senador Jutahy Magalhães, representa a Região nordestina 
nesta Casa. Muito obrigado. 

Em não sendo aceita e até veementemente repudiada 
pelas populações das regiões menos desenvolvidas a idéia do 
separatismo, por que então, no Sul, no Sudeste, mais no Sul 
do que no Sudeste, é que o separatismo tem mais adeptos 
como consta de pesquisa realizada naquelas regiões e divulM 
gada pela imprensa? 

Seria, como dizia Monteiro Lobato, à sua época, que 
"a míngua de desenvolvimento é que está ameaçando de uma 
tal intenssificação o regionalismo que ameaça Ue _desfechar 
em secessão"? -

Estamos distantes da época em que Monteiro Lobato 
fez a previsão; a verdade, porém, é que, de fato, a míngua 
de desenvolvimento de que continuamos a padecer permanece 
no cerne da crise brasileira. É, ainda hoje, a causa da inflação, 
da incapacidade de investir e gerãr empiegos. É o motivo 
da recessão. 

Sabemos todos nós que quanto maiores forem as dificUlM 
dades económicas e mais agudas e intensas as carên6ãs sociais, 
o povo fica maiS: permeáVel, mais receptível às pregações salvaM 
doras, ao aparecimento dos adventistas dos milagres ou do 
apocalipse, e decisões de conseqüências imprevisíveis são aceiM 
tas pelas multidões. Adolfo Hitler foi o resultado das dificulM 
dades económicas e sociais do povo alemão. Apresentou-se 
como salvador da pátria e foi o responsável pela maiOr humiM 
lhação jamais sofrida por qualquer povo até então, e pelo 
maior desastre que a humanidade já-soJreu em-todos os temM 
pos. -· .. _ 

O Sr. Amir Lando- PermiteMme V. Ex~ um-aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Ouço, com muita satisfa· 
ção, o aparte de V. Ex~, nobre Senador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Oziel Carneiro, 
o assunto e a denúncia que V. Ex~ faz_ perante o Senado 
da República mereceria a presença cheiã. neste plenário porM 
que o que está eiti jogo é a niicioria]ídade, é a integridade 
do Território Nacional. Sei do sentimeitfo, sobretudo do amaM 
zônida, em relação à integridade do País, quando se desfralda 
o lábaro, drapejando nos mais longínquos povoados da Ama
zónia, como São Joaquim, como São Gabriel da cachoeira. 
Naquele setentrião, os símbolos da Pátria -fazem vibrar o cora~ 
ção dos brasileiros que ainda trazem nas veias o sangue dos 
íildios. É este exemplo de civilidade-que me faz acreditar 
na unidade nacional. É este exemplo de amor à Pátria que 
me dá a segurança de dizer que este País é uno e indivisível. 
Mas, me preocupa, como V. Ex•, uma pregação que ultrapassa 
'os limites de um País, que vem, sobretudo, das grandes potên
cias que não suportam ver o surgimento de uni país imenso 
em termos de território, de uma economia que já -ã1canÇava 
o 89 lugar e q~e. aos poucos, passa a descer na escala interna
cional. Atrás desta grande pressão económica, que toma ilfei-

ção da ecologia, está na mira a unidade nacional. Não tenho 
dúvidas que V. Ex~ nobre Senador, claramente, fazMse presente 
no elaborado discurso que pronuncia. A mím, sobretudo, cau
sa-me preocupação o que ocorreu ainda recentemente na 
União Soviética. Evidente que a situação era diversa, mas 
as mesmas forças que dividiram uma unidade, forçada às ve
_zes, ~as _que de qualquer sotte representava urna ameaça 
a certas economias, e hoje foi completamente destruída. Não 
quero, aqui, colocar em jogo o mérito do regime autoritário 
e que, sobretudo, reprimia a liberdade, carecendo-lhe daí 
a legitimidade de dominar aqueles povos agrupados na base 
da força. Mas, o procedimento e o processo em marcha são 
os mesmos e ameaçam os limites nacionáis. Terrios, Sobretudo, 
a consciência da brasilidade auridas nos confins da Amazónia, 
naquela população rarefeita;mas que tem o coração que pulsa 
cOm ·a grandeza nacional. E é aquela mesma visão do homem 
amazónico que nós trazemos também do Sul, incorporada, 
sobretudo, naqueles pelotões de_ fronteira, onde começa o 
País, este mesmo espírito inqUebrãntável da unidad-e nacional 
continuará a ser o exemplo que iluminará a Nação brasileira, 
que não deixará de se iludir pelo canto da sereia do separa
tismo. Por isso, es~á de parabéris- V. Ex• e este alerta que 
faz à Nação deverá ecoar sobretudo na consciência nacional, 
porque o Brasil é uno e indivisível. Muito obrigadot 

O SR. OZIEL CARNEIRO -Nobre Senador Amir Lan· 
do, agradeço a intervenção de V. Ex~ Um homem nascido 
no Sul e alimentado no desejo da unidade nacional hoje honra 

- e enobrece a representação da Amazónia neste Senado, eleito 
que foi pelo povo de Rondônia. 

Incorporo, com muita satisfação, o aparte de V. Ex~ ao 
meu modesto pronunciamento. 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex' me p~rmite um aparte, 
Senador Oziel Carneiro? 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Com muito prazer; nobre 
Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Primeiro, desejo congratular-me 
com V. Ex~ pela oportunidade em que aborda um tema tão 
importante p-ara o nosso País, que é a questão do separatismo 
que, bem ou mal, vem sendO deferidido já por expressivos 
setores de várias unidades da Federação brasileira, notada
mente no Sul do País. O discurso de V. Ex~ é oporturio, 
até porque, .de certa forma, mesmo condenando a idéia do 
separatismo- porque fere a integridade nacional-, diminui 
a importância geopolítica do Brasil no conselho das Nações. 
Temos que convir que a União Federal tem sido, de certa 
forma, responsável pela disseminação desse sentimento em 
certas partes do País, na medida em que trata desigualmente 
diversas regiões do nosso País e diversos Estado~ brasileiros. 
Tive oportunidade, no ano passado, salvo engano, de fazer 
aqui um discurso, onde eu abordava exatamente a responsaM 
bilidade da União Federal rias desigualdades regionais, na 
medida em que a União investe, de forma errada e de forma 
maior nos EsfãdOs mais deserivolvidos d6 País, deixando de 
f<izer investimentos maciços nas regiões mais pobres, notadaM 
mente nO Norte- e NordeSte brasileiro. O discurso de V. Ex' 
é importante na medida em que pode levar a União a fazer 
uma reflexão séría, exâtarilente sobre a discriminação com 
que trata as -regiões e- Os- Estados brasileiros mais pobres, 
fazendo ---: quem sabe - com que a União, num enfoque 
novo, resolva investir maciçamente nessas regiões, exatainente 
evitando que sentimentos separatistas possam vicejar e prospeM 
rar nas regiões do Brasil, onde começam a ser disseminados. 
De modo que o discurso de V. Ex~ é oportuno até porque 
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representa V. Ex~ nesta Casa, o Estado do Pã.rá,-que lidera, 
do ponto. de vista económiCo, a Amaz6nia- brasileira. Pelo 
fato de ser V. Er- representante de um Estado forte do Norte
do Brasil e, portanto, de um Estado e de uma região margirta
lizada, que não vem tendo da União Federal, ao longo de 
todos os tempos,· os investimentoS rlecessáriOS;=:até pótqi.Ie 
ela representa· 50% do todo território Iiaci<inaL·Por esSas ra~ 
zões cresce, em importância, o discurso de V. Ex~, uma Vez 
que V. Ex• representa um Estado, que é o maior da Amazónia. 
Portanto, V. Ex~ tem niinha solidariedade, meus parabéns; 
prinCipãJmente pela oportunidade com qu·e faz esse discurso, 
abordando essa questão tão grave para o aspecto g~opolítico 
do Brasjl e para o' projeto de poder que tem -o -iioss_o País 
p·ara o século XXI. Parabéns a V. Ex~ 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Obrigado, nobre Senador 
Odacir Soares, Vice~Líder do Governo, -ilustre representante 
também de Rondônia nesta Casa. Os col:Uentãrios:·e õSCOnSi
derandos de V. Ex~, eu os incorporo, também, ao meu pronun~ 
ciamento.- --

Sr. Presidente, Sr~ e Srs:Senadores: 
Convido-os·a·mais um pouco de paciência a firri de conti

nuarmos a analisar a idéia do separatismo que infelizmente 
não deve ser um mero fantasma ou invenção da imprensa, 
por isso devemos ira fundo buscar as raízes desse movimento, 
mesmo que esta disposição gere equívocos e susceptibilidades 
exageradas, o que será melhor do que ser a Nação surpreen
dida com a evolução desse ovo de .se_rpente que tantos males 
poderá causar. Volto_, pois, a questionar outras causas que 
pOssam estar exarcebando- o regionalismo e alimentãndci a 
idéia do separatismo. --

Seriam os incentiVoS fiscais regionais, as p3.~fCaS~ Vúbas 
transferidas para o Nordeste c para Amazônia, a instalação 
com relativo êxito da Zona Franca na longínqua e isolada 
cidade Manaus, a sábia ínserÇão dos arts. 43" e 159 iia Consti
tuição vigente, que têm levado erroneamente algumas pe:ssoas 
-certamente inexpresSiVas e dignas de suas próprias medio
cridades- em aceitar, e não somente aceitar;·como até-· prO
pugnar _pelo separatismo __ como solução _para as dificuldades 
nacionais"? - - -

Também não creio que se já, pOis--os ·mecamSinos de re
núncia fiscal não são invenção brasileira' exístem em países 
desenvolvido!' e_também em subdesenvolvidos._ Re_centemente 
o_P:r~sidente George Bush, dos Estados Unidos_da América 
do Norte, para conter a recessão que já causava desconforto 
ao povo americano, e baixava a níveis perigosos a popula
ridade do seu governo - ameaçando-lhe o futuro político 
-criou incentivos tributários e estímulos financeiros benefi-
ciando vários segmentos da economia americana. ·-

Incentivos fiscais, e isto não é novidade, têm sido aplica
dos para desenvolver regiões pioneiras, alargando fronteiras 
agrícolas; como estímulo à cultura, ao esporte, para ajudar 
a alhrientar os maiS famintos. para possibilitar a competição_. 
de_ produtos nacionais nos mercados internacionais, viabilizar 
a produção de produtos agrícolas gravosos e evit<!r a depen
dência de importações. Em um país com tantas disparidades 
reg_ionais, sadia política de incentivos fiscais ___ irilpõe-se para 
alcançar em definitivo a integração nacional e inseri~lo no 
primeiro mundo. 

Os fundos de investimento para a Amazónia e o Nordeste 
são mecanismos adequados para vencer as disparidades inter
regionais, isto é incontestável... 

o.·outro lado_dessa história são as denunciadas distorções, 
os desvios que são conseqüência da incompetência das agén-

cias de desenvolvimento em operacionalizá-los, nem isso po
rém deve levar alguém a propor suas extinções e muito menos 
a admiti-los como causa da ruptura da Federação Brasileira. 
O que é, não apeilâs Imprescindível, mâs também uigeiite 
é _o reestabele_cimento da credibilidade do Finam e do FinOr, 

--e isso somente será possível se o Tesouro Federal não retiver 
a·s âOiaçóes como tem ocorrido em quase todos os exercícios, 
se à Sudam. a Sudene e_ os bancos operadores asstmiitem 
posturas mais rigorosas nas análises e tornarem-se mais eXi.g~n
tes e eficientes na fiscalização dos projetes aprovados e· em 
implantação, se o desembolso dos recursos pactuados for feito 
em obediência ao cronograrna de obras~ aquisiç6es de equipa
mentos, se os desvios, a corrupção ativa e passiva forem rigoro
samente punidos nos termos da legislação penal. Se por acaso 
forem estas as motivações que induzem ao separatismo. que 
se u_na toda a socie_çlade brasileira para corrigir tudo isso; 
aliás, a Lei n"? 8.167, de janeiro de~1991, que altera a legislação 
anterior, determina que Comissão do Congresso fará a avalia
ção do Finam e do Finor. É chegada pois a hora de restabelecer 
a credibilidade do siStema e de confirmar, Por avaliação isenta, 
que sem estes e outros estímulos previstos nos arts. 43 e 159 
da Constituição, a Amazônia -e o Nordeste não venc_erão suas 
dificuldades econômicas e sedais, e o desefo da integração 
nacional ficará cada vez menos factível e a idéia do separatismo 
provavelmente, e desgraçadamente, mais presente e influente. 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. E~ um aparte, 
nobre Senador Oziel Carneiro? · 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Ouço V. Ex•; com muito 
prazer, nobre Senador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campeio -Nobre _Senador Oziel Carneiro. 
quero parabenizar V. Ex~ pelo tema correto que traz hoje 
ao Senado Federal. É nesta_Casa, onde estão os representantes 
dos Estados, que deve ser discutido e.ste assunto. Tia ta V. 
Ex~ com muita propriedade a respeito do separatismo. CoritU
do, a meu ver, este é um assunto que jâ.nàsceu morto, porque 
não faz parte da índole do brasileiro. que é, por natureza, 
um povo pacato. Não há absolutamente razões para que h3.ja 
divisões em nosso_ País com a finalidade de termos outros 
brasis aqui dentro. Precisamos realmente unir as nossas forças. 
Conhecemos perfe~~ã.mente - eu, co·mo nordestino que sou 
e_ representante aqui -do Distrito ~Federal - a problemática 
do Nordeste e do_Norte, região, que V. Er tão bem repre
senta. É preciso que haja um desenvolvimento harmOnioso, 
adequado em todos os setores do nosso País. Acredito que 
essa idéia parte apenas de poucos_ maus brasileiros que dese
jam, cada vez mais, tumultuar a vida do nosso País. Esse 
separatismo não n-os leva a nada, apenas a desavenças e o 
nos_s_o povo acima de tudo, unido, solidário e nunca permitirá 
que isto aconteça em nosso_ País. Parabéns a V. Ex~ pelas 
colocações tão bem fundamentadas que traz hoje ao Senado 
Federal. 

O SR. OZ!EL CARNEffiO - Agradeço nobre Senador 
Valmir Campelo o aparte de V. Ex~ Desejo, assim cOmO :tOda 
a Nação brasileira, que essa idéia já tenha nascido morta. 
Mas vamos pedir a Deus para que naó Seja enterrada em 
Israel. . . 

Chego, por fiin, ·ao pressuposto mais difícil de abordar 
na análise que estou fazendo da condenável idéia da secessão. 
É nlais difícil, pois, pelos comentários de articulistas identifico 
como o foco da exarcebação regionalista o problema do núme
ro de integrantes das bancadas de cada Estado na composição 
da Câmara Federal. É reclamado pelas Unidades Federativas 
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com maior·contin-g'efité'-popúlacional, que o coeficiente eleitow 
ral exigido para eleger seus represemantes não é justo, se 
comparado com o coeficiente aplicado para estabelecer os 
e~itos pelas unidades de menor concentração eleitoral. Não 
cohSidero oportuno discutir agora o méiítO-de questão política 
tão delicada, mas não posso omitir a -mlllha opinião de que 
o problema da proporcionalidade das bancadas na Câmara 
Fed~r!ll não deve ser razão para a pregação do separatismo. 
EStamos no moménló fortalecendo a nossa incipiente demo
cracia e a melhor maneira de resolver esta questão são os 
caminhos da prática democrática, do debate, da negociação 
e finalmente da decisão pelo voto, jamais pelo atalho da vio~ 
Iência de qualquer ação separatista. _ _- -- -

Todos deveremos ser suficientemente iDteligentes e prag~ 
máticos pãra saber que se ocorrer a dissolubilidade da união 
entre Estados e MunicípioS, e -ôo Distrito Federal, contra
riandoo estabelecido na ConstituiçãO, eSgotàr-se::.a o problema 
da representatividade no Parlamento Nacional, até por que 
desfeita a Federação-qualquer acaciano será Capaz de concluir 
que fenecerá o Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srs·. Senadores. 
o-ventre ~pOdreCido da idéia do separatismo está expos

to, vamos fulminá-lo com ato cirúrgicO ablativo que permita 
o fortalecimento da união nacional com o furi.Ciomimento equi
librado de nossa indissolúvel República Federativa do Brasil. 

Meu apelo é para que as pessoas mais responsáveis neste 
País, em espeCial as repartições incumbidas da inteligência 
e dos assuntos estratégicos, e de modo particular o Estado
Maior das Forças Armadas, investiguem cOm profundidade 
se há realmente em marcha movimento pela secessão, ou 
se são apenas algumas derivadas pessoas que prcurarn exacer
bar o regionalismo e assim- criar dificuldades ao s.urgimento 
de um modelo de desenvolvimento que elimine as disparidades 
inter-regionais, reequilibre a nossa Federação, retirando da 
situa-ção falimentar em ·que se encontram a União Federal, 
os Estados e os Municípios. 

Para concluir não será demais recordar que, nas áreas 
espanholas das Américas Central e Sul, onde ocorreram frag
mentações territoriais com a formação de muitos países, não 
surgiu nenhuma nação desenvolvida e, sem exceção~ todas 
vivem em permanente crise económica e social. 

Se o tamanho do território de um país fosse obstáculo 
ao desenvolvimento e propiciasse a instabilidade política, os 
Estados Unidos da América do Norte não seriam uma grande 
potência mundial. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, separatismo no Brasil é 
coisa de loucos. 

Tenho dito. (Muito bem!) 
Durante o discurso do Sr. OZtel Carneiro, o Sr. 

Magno Bacelar deixa a cadeira 4_a_ presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

Durante _o discurso do Sr~- Oziel Carneiro, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a·cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno BCzcelar. 

Durante o discurso do Sr. Ozfel Carneiro, o Sr. 
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência 'que é 
ocupada pelo Sr. E/cio Alvares. 

Durante o discurso do Sr. Oziel Carneiro, o sr. 
Elcio Alvares deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Magno Bacelar. 

o SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Com a palavra 
o nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pronuncia ~o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiderite, 
Srs. Senadores, por diversas oportunidades, ao assumir a tribu
na desta Casa, pronunciei--me sobre a crise nacional. E, em 
síi:ttese, poderia extrair como a: eSsêricia: da crise, a criSe móii\l, 
a crise de credibilidade, porque quando a Nação carece- de 
mínimos morais e éticoS, insnü.ita-sé O-descrédito. -

A corrupção tem sido o grande motor da falta de credibi
lidade nas instítUfçõeS n3.cioiiãiS~- ·a- CorrUpÇão; cOrioerido as 
institUições, levou o povo brasileiro a um marasmo, levou 
o povo a uma situação de absoluta desesperança, ao limbo 
do descrédito, onde as i~stituições _começaram aos poucos 
a per~der o caráter impeTátiVO- e a respeítabilidade. Não· há 
dúvidas de que não se pode conceber a construção -de ·urna 
sociedade a não ser em .cima de princípios- éticos e moraiS~ ' 

O conceito de justiça que- constitui a b3se da sociedade, 
no dizer de Aristóteles, é um conceito prenhe de carga moral. 
E sobretudo a higidez na conduta da coisa plllbica é essenCial 
à manutenção das instituições democráticas. A descrença vem 
destruindo o sacrário supremo dos ideais da pátria, onde esse 
conceito de justiça, de eqüidade, de respeito mútuo· passou 
a ser vtilnerado paulatinamente. 

A deSmoralização das instituições lavra fundo no- corpo 
da sodiidade, àe -modo a ameaÇar a existência do -próprio 
Estado, porquanto o Estado só se legitima através de sua 
ação dirigida em prol do bem comum. O bem-estar da popu
lação é tarefa Ultima e precípua do Estado. 

Mas, apesar de todas as tentativas dessa atitude pouco 
ética das elites brasileiras, sobremodo das autoridades consti
tuíd-as, sobretudo e apesar de tuâO, a Pátria resiste. Mas, 
sabemos do perigo iminente porque a corrupção destruiU im
périos iinerisos, e o que se pOderá dizer da débil democracia 
brasileira? 

A República resiste, Sr. Presidente, Srs. Senã.d(m~s, _a 
despeito· das tentativas dos inescrupulosos que insistem 'erri 
toi-ilá-la domínio privado dos egoísmos que aviltam, das vilezas 
que entorpecem, dos crimes que desonram. A Pátn-a;-enodoa
da, purifica-se através da ação saneadora desta cruzada moral, 
desta cruzada que parecia impossível, mas que, aos poucos, 
-vai inundando o País inteiro, desde os confiils da Pátria áos
centros mais desenvolvidos do País. 

A açâo saneadora que a imprensa tem avivado, neste 
País, a imprensa como fruto da consciência popular, a impren
sa que incorporou os anseios mais puros da salvação do P.aís, 
esse papel ninguém pode negar à imprensa brasileira. Apesar 
dos excessos, apesar dos abusos, a liberdade de imprensa 
vem ao encontro da liberdade geral. E assim a Nação restau
ra-se das cinzas da corrupção e os valores éticos e morais 
se reconstituem Como fénix ariúriéiando uma nova aurora. 
O Brasil triunfa e há de triunfar. 

Vivemós --e a memória ainda é um critério- para: -aven
quação da verdade - um momento de glorificação :da cor-
rupção. · 

Quem não se lembra ainda da máxima ademarista "Rou
bo, mas faço"? 

Quem não Se recorda de que apossar-se dos recursos 
públicos, embora de forma criminosa, passou" a ser tolerado, 
passou a ser louvado por diversos setores do pensamento brasi
leiro. E não raro poderíamos traduzir que a corrupção vitorio-
sa era sinônimo--até de competência:. -

A mim, desiludido do quadro traçado no horizonte brasi
leiro, de forma tão perversa, muitas vez-es até perdia a espe
rança na moral e, sobretudo, na ética, que deve ser a auréola 
da conduta administrativa. ~" - - ----- -- -
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Assistíamos, até certo ponto, que a corrupção era erigida 
em princípios e a impunidade era escrita no Código PenaL . 

Busquei inspira_ção, por exemplo,_ na grande pregação 
civilista de Rui Bai:'hosa no fim do século passado e princípio 
deste, e lá enconúei as mesmas ·idéias, sendo vi vendadas no 
CongresSo e _ila, "imPrensa nacionais. Lá, fui buscar _em Rui 
essa inspiração Iundamerital de combate à corrupção qu~ 
ameaçava taml;>érr:t 3: débil República. Quando me parecia 
tudo definítivâ.irieii.~e perdido, para a surpresa dos corruptos 
e dos corruptores, daqueles que implementavam esse plano 
infernal de destruir o País, instaura~se na Nação esta cruzada 
da moralidade, e a imprensa vigilante desfraldou e~sa _l;>andeir<! 
com coragem cfy}~.' ~9in çlest~wçr, e ao~ pouc9s ~am~~ _res_:-_ 
taurando valores_ essenciais ao convívio, essenciais à susten~ 
tação:d~ Pátría, ~Ss~riciáís- àoeXist~ncia da sociedade P9liUç~:-
me~t~.'o;rganiza-p.~; . , · - -- -

há_ cidadãos insuspeítos, não há império senão o inij)ério da 
lçi, não há obediência que se deva servir senão à Constituição 
e às leis .. 

Não é a eleiçãO que urge ninguém à ímpunidade, rrias 
é, sobretudo, o respeito às leis e à Constituição que·toma: 
o agente público ini~putável de qu~lquer delito. 

O Sr. Jutahy -MagãThâes --Perffiíte V. EX'-um ãpiirté?-
0 SR. AMIR LANDO - Concedo o aparte ao nobre 

Senador Jutahy Magalhães, com muito prazer. 

O" Sr. Jutaby Magalhães- Pa~~ mim _é sempre um prazer 
·ouvir os PronUnciall]-entos de V. Ex" porque fala não apenas 
cóm 'o conhecime~U?_de causa, não apenas com o conheci
!_nf:!l,to _ _jurídico dás questões que aborda, mas com- aquela 
e'riiOÇáó própria -dé G_uem deseja expressar o seu sentimento 

É essa a imprensa que Lamartine, J·-á -nOs idos de 1790, ê que· deseja vê-10, tambélll, atendido pelas autoridades e 
pela população. V~ Ex•_fala nessa questão da corrupção. Lem

em pleno curso _da Revolução Francesa, quando apenas a bro-me de um caso de um ex-político de São Paulo, que era 
imprensa escrita existia, anunciava c·om o papel de re-stauraçãO conhecido como um político que roubava, mas que fazia. v. 
do_ novo pensamento humano e, sobretudo, do pensamento E~~ talvez esteja __ ~j.U_brado que nesta última eleição para Go-
de construção de uma nova democracia ... A imprensa" - ------d f 

veJ"D_~ -~re~, _um ~~<?.que sempre me chamou atenção, e que 
dizia ek_-,!.'essa explosão contínua do pensamento human9_, várias vezes denunciei,- aqui, que, nas pesquisas de opiitião, 
foi-a para os powos a segunda revelação, já que 0 Evangelho uma indagação era feita ao pesquisadõ -a qUe a metãde, pelo 
era a primeira. De princípio, empregado exclusivamente" pela 
Igreja para vulgarizar -as idéias reinantes, em Oreve começará menos, respondia que votaria no candidato que roubava mas 

fazia! Essa constatação é terríVel! Agora, estamos em busca 
a miná-las." Os dogmas do poder temporal e do poder espiri- daquilo que sempre foi ne_cessário: uma forma de punição 
tua!, ,·ncessantemente bat1'dos por aquelas ondas de luz, na-o d 1 · aque es que prat!~ esses ilícitos. Hqje, talvez, as portas 
poderia deixar de ser, brevemente, abaladas, agora, no espí- estejam abrindo~se para o fim da impunidade. O que me 
rito_ e, logo, nas coisas. Sem o saber, Gutemberg fora construM preocupa um pouco é que estão buscando alvos fáceis! Os 
tor1de _um mundo novo, criando a comunicação das idéias, alvos mais difíceis _estão sendo esquecidos! V. EX' deve se 
assegurando a independência da razão. Cada letra do alfabeto, lembrar- tanto quanto eu me lembro- de que, num deter
que lhe saía da mão, continha mais força do que os exércitos minado momento da campanha Qresidencial, o candidato Per
dos re~s e _os raios dos pontífices. Era a intefigê-ilcia que ele nando Collor foi à presença do Ministro -da Justiça de então 
~l!Day_~ ~om a palavra. Essas duas forças, senhora do homem, com um dossiê debaixo do braço que, quase na sua totalidade, 
haVia ·de sê-lo, depois, senhora da humanidade. O mundo havia sido preparado pela "comissão de corrupção" do S_enado 
intelectual nasceu de uma invenção material. E é exatamente Federal, da qual era Relator o ex-Senador Carlos Chiarem, 
esta força das idéias que a imprensa cria e multipliCa, que Presidente, o ex-Senador José lgnácio e Vice-Presidente, o 
semeia no viço da terra da boa vontade dos homens de bem, ex-Senador Itamar Franco. Por coincidência, os três vieram 
e colhe os frutos da liberdade e da libertação. É -este_papel a ocupar cargos importantes - onde dois ainda estão - no 
que gostaria, nesta hora, de enfatizai, perante O Senã.ãõ- da inicio da administração do Presidente Fernando Collor. Mas, 
República, porquanto as inStituições democráticas estaVáril- ao ass-umir a Presid.ência, o candidato esqueceu-se daquela 
ameaçadas por um processo de corrupçáu-qw~-ultrapassava exigência que fez-ao Ministro da Justiça de então, no sentido 

:~:'v~:~~f~a~~ ~~~~z~n~!ao~ç!:e~~~~.oi~i:~~!riâ~a~~oe~~~ de apurar os fatos. Agora que está na Presidência da República 
dito e a desmoralização dos poderes constituídos. e pode determinar ao Ministro da Justiça a apuração dos 

fatos que Sua Excelência considerava grãVes, _que apontavam 
Neste passo, a par da imprensa, o Ministério Público corrupção,SuaExcelência,aoinvésdedeterminaraapura-ção, 

sentiu o soar dos clarins da moralidade e engajou-se também _t?anqueteou-se com aqueles que estavam denunciados no dos
nest{i luta de restaurar a autoridade moral do poder consti- siê. Veja, portanto, V. Ex~, a hipocrisía- desses atos. Todos 
tuído, através de uma conduta hígida, de uma conduta que, esses fatos vão se somando, levando à d,escrença em relação 
sobretudo, o_bedece a padrões fundamentais da moral e da à apuração de fatos: .bs impunidades permanecem, e o povo 
étiCa administrativa. -- vai -fiCando sem condições de esperar mais nada das autori-

Eia preciso que o poder controlasse, e neste papel funda- dades, das instituições. O resultado é o descrédito que todos 
mental de preservar as instituições democráticas, de preservar temOS perante- a- opinião pública. Parabenizo V. Ex~ Creio 
a constituição e as leis, o Ministériõ Público-àgiu com eficiên- que não é por causa dessas dificuldades que devemos nos 
cia, desnudando os mitos, destruindo aqueles que encontra- calar; temos de persistir na busca de apurações desses fatos. 
vam no Palácio o perdão prévio, que encontravam na palavra É necessário que a Receita Federal acorde e comece a apurar 
presidencial o indulto e, sobretudo, a impunidade. Bastava, as exteriorizações de riqueza de tantos que passaram pela 
num dete-.. TIIinado momento da República, que o Presidente Admín_istração Pública e que não têm condições de mostrar 
declarassr... perante a Nação, que tal ou qual Ministro era Como chegaram a esses condições. No entanto, tud_o isso fica 
correto, que agia com correção. Bastava dizer da sua inocência esquecido, fica no eScaninho. Agora, estamos com dois alVõs 
e os demais poderes calavam-se numa omissão, numa inação frágeís, Sem conOições de defesa, -sem condições de combate, 
conivente, como se tivessémos no país um serihor além da_ enquanto os que podem combater estão livres, e, no meu 
lei, acima de qualquer suspeita. Não, Srs. Senadores, não entendimento, continuarão livres. 



910 Sábado 14 DIÁRIO DO CONGRESSb NACIONAL (Seção II) Março de I ygz 

O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Jtitahy Maga
lhães, V. EX~', com acuidade e com a memória que representa 
nesta Casa e da política brasileira nas tílti:rilas décadas, levanta 
questões sérias que mereceriam uma anãliSe profunda e, so
bretlldo, mereceriam ser estampadas na face da Nação através 
de um libelo violento, para que os c-ulpados recebessem a 
necessária e justa punição. - -

No entanto, como bem disse V. Ex\ hoje estão focados 
a imprensa e até Os -órgãos do Govet_~O sqbre alvos fáceis, 
rrtihúSCulos, diante da grande, imensa -~ó':lbal}:leira nacional. 

-concordo plenamente com v. Ex·, Por(jú.e,-mesmo nas áreas 
foCalizadas, os assuntos de maior importância - Como bem 

. V. Ex• acompanhou na Comissão da CorrupÇãO, nã Constru
ção Civil, nas Obras PUblicas- nós vimoS-que, por exeniplo, 
a questão dos hospitais, do SOS Estradas penrianecetam in
tangíveis. Mas a República não tem setores.inatfugívieis à Ver
dade, à averiguaçãO; ao- inipério· da lei. A República, sobre
tudo, é _a coisa pública, _aberta, transparente, como deveria 
ser, mas encontra no aparato administrativo e oficial mcca; 
nismos que protegem os grãndes, com9 no poema de_ Martins 
FieiTo, quaiido diz que a lei é como a rede que os peixes 
grandes arrebentam e só enreda os pequenos. c_oncor:_do que 
mais uma vez os:..:ditos populares, as evidências dos poetas 
têm curso;·mas-:considero tudo isso um começO de uma, cruzada 
moral que há de pôr a lume o mar de lama que vem destruindo 
os orçamentos públicos. Não apenas os agentes administra
tivos mas tamb6m aqueles, os corruptores ativos, se locuple
tam dos bens públicos, se locupletam em_ mecanismos tidos 
como legais, em aifiriiãithas, em tramas 4_ªbólicas, ~a~ que 
engrossam o seu património serii justa cãu~a. ~ ~ 

EU, como diSse a V. Ex>JS, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que já não mafs aCredffiiVii que se pudeSse conter o avanço 
da corrupção;-eu, que já pensava em êstaOciecer um código 
moral para a corrupção, regras tle procedimento nós atas 
da corrupção, já qUe o convíVio- era iriàpetável, apesar de 
tudo, pude ouvir soar o grito de revoltada soCiedade brasileira, 
que infelizmente -atinge alvos meno:i'e~~_-_c_{)lno_c;J.isse_ V. px\ 
nobre Senador. Mas é um começo-. ES_p~~ qile não seja o 
fim. 

Daí agradeço o- brilhante aparte de V. Ex\ para dizer: 
é muito·pouco;·é-qua:se nada. mas espero que seja o início 
de uma grande marcha de restauração das iilstituíções republi~ 
canas e, sobretudo, da conduta moral indíspensável ao cOnvi~ 
vi o social do povo brasileiro. · .. 

O Sr. Oziel Carneiro.:.... V. Ex~ permite um aparte? 

O SR. AMIR LANDO- Com muito ptazer, nobre Sena-
dor Oziel Canneir:ci: - · 

O Sr. Oziel Carneiro - nobre se-naâcir Amir Lando, 
V. Ex• traz à tribuna da Casa um assurito, sem dúvida, da 
maior importância para a sociedade brasileira. Diz a sabedoria 
popular que desde que o homem passou a habitar a Terra 
surgiu a corrupção. E há até a história do Adão e da Eva, 
em que uma maçã corrompeu o Adão. A verdade, porém, 
é que a corrupção, que era algo praticado ás escondidas, que 
era coisa mais rara nCSie País, em determinadas ocasiões, 
ciClicamente, se exacerba, e a tal ponto Y.Ue pode colocar 
em risco a .estabilidade do Governo e até o re-gime exatàinente 
pela impunidade dos que são envolvidos nesse processo deso
nesto de enriquecimento ilícito através do uso indevido de 
cargos ocupados na administração ·pública. Getúlio Vargas, 
na nossa história contempOrânea, suicidou-se diante de uma 
pressão da sociedade naquilo que, à época do seu suiCídio, 

a imprensa nacional convénCionou chamar de "ffiãr-de lama" 
dOs porões do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Louvo 
V. Ex~, porque qualquer homem de bem neste País tem que 
~qqtbater a _corrupção e tem que exigir das autoridades que 
sejªm punidos os indivíduos - não usaria para eles o título 
de cidadãos - que se comportam dessa ma'neira e que, às 
v-ez_es, Ctrã.m urilã burocracia tão complicada exatamente para 
poderem oferecer a facilidade de se beneficiarem_daquilo que 
é u'ill direitê>da própría sociedade. No parcelamento das dívi
das da Previdência Social a lei, ao que eu saiba, assegura 
esse parcelamep_to em 60 meses. Não tenho informações, até 
agora, de que alguma empresa inadimplente tenha tido o seu 
processo e pedidó de parcelamento indeferido. ComO ·se jUsti
fica que alguma empresa venha a pagar a um Ministro de 
Estado. Até porque eu não sei como um cidadão· pode ier 
a ousadia do desrespeito de chegar a um Ministro de Estado 
e oferecer~lhe um suborno. Isso, se realmente o_correu, e o 
inquérito que está em andamento na Polícia Federal, por soli
citação da Procuradoria-Geraràa República deve esclarecer, 
é conseqüência exatamente do que disse V. Ex~ no seu pro
fundo discurso na manhã de hoje, de que as autoridades maio
res e até o próprio Presidente da República dfretarncnte_deve
riam ter um cuidado muito maior ao nomear- ãlguém para 
cargos tão elevados, de tão grande responsabilidade. Parabe
nizo V. Ex~ pelo tema que aborda neste momento·. 

O SR. AMIR LANDO- Nobre Senador Oziel Carneiro, 
fico sumamente- agradecido com o criterioso apa-ite de v. 
Ex•, com a seriedade que tem marcado os seus a tos neste 
Senado da República. 

Eu não poderia esperar algo diferente de V. Ex~, conhe
cendo-o, ao longo dos anos, como -adminiStrador impoluto, 
sobre o qual nunca pesou qualquer nódoa, nem sequer uma 
injustiça a res·péitó de sua Cónduta admiitistrativa; porque 
sei dos princípios que prOfessa- e que harmoni:iarri- Perfeita-
mente o seu pensamento à prát1c3. - -

Homens como V. Ex\ na condução da coisa pública, 
engrandeceram o País, e o meu Estado de' Rondônia lhe é 
profundamente grato pela compreensão que V. Ex~ demons
trou, pelo espírito público com que obrou no trato das questões 
que lhes diziam respeito no Estado de Rondônia. 

É por isso que, ao incorporar O seu aparte ao meu discur
so, gostaria de dizer que todos os homens de bem não faltarão 
~~s~e __ ~xércitO dOS pró-homens da República, dos hom~ns 
de 21 de abril, dos homens de 7 de setembro e de 15 'de 
novembro que se in:iOiaram no altar da Pâfrla --paiã- produzir 
as profundas reformas e mudªnças em dir~ç_ª-o à democracia, 
à independência do País e da República. Esse mesmo espírito, 
hoje, irmana todos os recantos do Brasil. Esse mesmo espírito 
está piesente no combate que a sociedade fez- brotar do seu 
próprio seio à inSuportável e corrosiva coiTUpção. Há uma 
consciência nacional, hoje, que reclama a punição, que quer 
dar um paradeiro a esse processo que corrói os otçáfnentos 
públicos, que vulnera os recursos pagos pelo povo através 
dos impostos. É sentimento nítido que vai dominando o País 
que me comove e me faz" readquirir a_ esperariça e -o --ideal,
porque, Srs. Senadores, sempre acreditei -no priiitado dis 
idéias, sempre acreditei na· pureza dos pririclpios -e sempre 
tive para comigo o entendimento de que só a idéia é capaz 
de fazer o avanço do progressu;-do homem e da humanidade. 
Só a idéia é capaz de transformar. Sei que é difícil essa tarefa 
e lembro-me de Shakespeare quando, em "Hamlet", afirma
va: ''Desgraça é ter vindo ao mundo para consertá-lo." Mas 
a esta missão não podemos, de forma alguma, defXar de dar 
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o apoio, porque, quando o povo se alimenta dos princípios 
de ética e de moralização, a nossa contribuição deve ser certa 
e certeira, a nossa contribuição deve ser ativa. 

Por isso que, mesmo no momento difíCil, no momento 
da crise brasileira da recessão, quando as decepções e as frus
trações fazem parte do nosso cotidiano, levando-nos até à 
paralisação dos atas, nesta hora eu recobro o vigor dos jovens 
dias, eu recobro o -vigor dos princípios e aqui, na- sOlidão 
desta tribuna, com a honra das presenças dos Srs. Senadores, 
faço soar também neste crepúsculo o clarim da consciência 
popular. -

Porque o povo é o meu Senhor, o povo é o soberano 
de todos nós. Neste particular, chegando até ao limiar do 
grande sábio baiano Rui Barbosa~ quando ele, de tanto ver 
triunfarem as injustiças, de tanto ver triunfarem 3s nuliçiades, 
até pensava ern rir~se da honra e ter vergonha de ser honesto. 
Resumindo o brilhantismo da sua lapidar frase, que a posteri~ 
dade guardou como um repositário da consciência pública, 
eu diria qü.e, em Rui Barbosa, nós encontramos mais lima 
vez a inspiração pata -deixar gravada nos Anais. Referia-se 
ele a Pétion, "o virtuoso", um revolucionário da primeira 
hora da Revolução Francesa, essa revolução da liberdade con
tra as tiranias, quanto enfatizava o papel da liOerdade de 
imprensa e da imprensa livre: 

uum_dos maiores-benefícios da liberdade de im
prensa é acoroçOar ·as cidadãos a vigiar seni cessar os 
homens que ocupam cargos públicos, alumiar-lhes o 
procedimento, desvendar-lhes as intrigas, advertir a 
sociedade dos perigos que corre. Cria a liberdade de 
imprensa atalaias desveladas, que às vezes dão rebates 
falsos, mas às vezes os dão proveitosos; e- mais vale 
estar de sobreaviso para a defesa, quando não nos aco
metem, que ficar desapercebido e ser tomado de sur
presa." 

Aqui, Rui Barbosa enfatíiava esse- pap'efOa -iini)rensa, 
esse papel fundamental de guardiã da consciência pública, 
guardiã sobretudo das aspirações populares, do desejo de li
berdade. É exatamente a imprensa um instrumento eficiente 
na garantia dos direitos individuais e coletivos. 

É verdade-que, em certos momentos, excessos sãq_ come
tidos, mas Rui BarboSa enfatizava, citando Cav-our, que, ape
sar de tudo, os excessos podem ser tolerados enquanto a im
prensa prestar esse serviço de utilidade pública em defesa 
da sociedade, dos valores morais e éticos que sustelltam as 
sociedades organizadas politíc3mente: -- ---------

"Qual é o jornalista" - referia-se Rui - Hque 
se poderá gabar de não ter cometido injustiças? Qual 
o jornal que poderá fazer praça de não ter magoado 
a verdade? Onde o_ capaz de alardear uma fé de ofício 
limpa de erros contra a boa fama do poder, objeto 
de seus reparos?'' 

E ele referia-se a CaVoúr, H que deixou no -jornaliSmo 
a memória de tê-lo exercido com as grandes qualidades do 
estadista,·e que recordava com ufania os seus anos de impren~ 
sa". · 

Cavour dizia: 

"TambCm eu fui jornalista e rn.e·nonro disso; con
fessou um dia, no parlamento, e do seu ·lugar de presi
dente do·conselho, que a consciência o remordia de 
ofensas imerecidas ao próximo, praticadas pela sua pe-

na. Se eu fizeSse um exame de consciêrlcia, corria jorna
li~~a, deverei reconhecer haver_ cometido, como todos 
os jornalistas, imprudências e talvez, algumas vezes, 
·injustiças". 

Não obstante, esse mesmo homem de Estado, fa
lando ao parlamento piemontês, como Primeiro-Mi
nistro da Coroa, dizia: 

Eu não considero possível represar os abusos da 
imprensa com leis repressivas. Contra a imprensa não 
há outro remédio profícuo, senão a mesma imprensa. 
Alia stampa non vi e altro efficace remedia che la stam
pa stessa!" 

É um depoimento que Rui Barbosa traz a lume e que, 
nesta hora, eu também queria registrar, porquanto é prefe
rível, às vezes, os abusos a agrilhoar a imprensa despindo-a 
da liberdade. É submeter a imprensa à auto-censura como 
uma camisa-de-força que cerceia a denúncia; e a denúncia 
nem sempre pode vir com a prova na mão. Mas os indícios 
- e quem exerce um cargo público tem que preservar essa 
imagem da hone_$tidade, além, é claro, de ser extremamente 
honesto, muitas vezes claros e evidentes -, ainda carecem 
da prova fatal; mas são suficientes para alertar a sociedade 
de atas criminosos que podem estar sendo praticados e que, 
via de regra, o são. ____ _ ____ ___ _ 

Falo aqui, Sr. P-residente, porque o Governo Coiior, hoje, 
assume essa campanha de combate ã corrupção de forma clara. 
Esse é o discurso do Sr. Presidente e eu quero acreditar no 
discurso de Sua Excelência, eu preciso acreditar no discurso 
do Sr. Presidente. ,A Nação necessita de fé e esperança. A 
Nação necessita- hoje do sonho e até da fantasia porque a 
depressão é por demais danosa e está solapando o último 
al_~nto vital do povo brasileiro. Acredito na palavra do Sr. 
Presidente quando diz estar combatendo e quer combater 
a corrupção. Ainda hoje, os matutinos anunciavam essa inten
ção presidencial, mas este não foi o comportamento, até pouco 
tempo, do Governo. 

Dizia perante este Senado, anteriormente, que o Presi
dente, diante de denúncias a determinados Ministros, chama
va-os ao Palácio e dava uma declaração pública de que aquele 
Ministro era incorruptível, de que tal ou qual Ministro não 
praticara nenhum ato lesivo ao património público. 

Lembro-me, inclusive, de uma denúncia que fez o Depu
tado Luís Roberto Ponte, em virtude da qual foi admoestado 
persona non grata no seio da_ administração, porque denun
ciaVa -es~ndalos_que ocorriam no SOS-Estradas. 

Essa atitude, que saiu da execração daqueles que denun
ciavam os atas de corrupção, que eram visfveis, é evidente 
- tinham sobre si a capa obscura da trama, a que só têm 
acesso as partes que dela se locupletam. 

Nã<? é pos~fvel encobrir o crime todo tempo. A evidêqcia, 
a ous~dta da Imprensa, es_te é. ~ particular que gostaria de 
enfatizãi .-porque não -se tinha mais a quem apelar. O Governo 
não ouvia, o Governo defendia seus Ministros e acentuava 
a impunidade, declarava o indulto, como se a pala\irã presi
dencial tivesse o condão de afastar o crime e anular o Código 
Penal. Não, Sr. Presidente, neste particular, a imprensa brasi-
leira foi o baluarte. 

Lembro-me aqui, uma dtação de Carlyle que embora 
não adepto do sistema democrático, já afirmava: "Inventai 
a imprensa e na sociedade surgirá uma forma de organização, 
um regime politicamente democrático". 
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Quando o pensamento da coletividade encontra espaço 
nos canais da imprensa, a democracia se põe de alerta e se 
põe a salvo. A imprensa, enquanto livre, jarilaiS_se div_orciará 
do mais lídimo espírito crítico;-porque a imprensa precisa 
encontrar na criticidade a sua própria razão de ser, sobretudo_ 
porque os jornalistas são _sazOnados no seio âa sociedade, 
comprometidos com os valores do seu tempo, comprometidos 
com o _compromisso da sua sociedade e não podem negar 
a si mesmos e nem negar as~Su"aS ptópria:s-õrigens, principal
mente a consciência cji.Ie nasce do conhecimento das coisas 
que eles, no seu trabalho diuturno, vão sempre escavando 
e:desçobrindo o que se escon~e P?r ~etrás das aparências. 

E este o papel pedagógico da tmprensa, que repousa, 
sobretudo, no respeito ao fato, na devOÇão à verdade, ná 
liberdade de informação e, através de um ponto de vista críti
co, externa juízos éticos· e moraiS. A iinprerfsa livre é, necessa
riam.:!nte, uma aliada poderosa do povo, um instrumento de 
construção de uma soc_iedade humana, justa e- democrátiCa. 

Sr. Pres~ciente, S~. senact.ores, gosúuúun_oS de ctizer que 
esta cruzada que se instaurou, como por milagre neste País, 
no horizonte da pátria, càmbalido pela corrupção, hoje ganha 
o coração -inteiro do Brasil e passou a ser o êmulo que coibe 
o avanço impiedoso, o avanço avassalador da çorrupção. 

Hoje a democracia, de novo, torna-se fulgorosa, porque 
nesta aurora da moralidade vem surgindo o_ combate e a puni
ção à corrupção. 

É isto- que eu queria Saudar, dizer e anunciar: alguns 
fatos, como os desvendaram todos os grandes_ jornais do País, 
corno O Estado de S. Paulo, a Folha de S. Paulo, o Jornal 
do Brasil, através de seus jornalistas, que, com corage_I!l e 
destemor, expuseram, aos poucos, o mistério da corrupção, 
esse territóriO livre de solapação dos recursos públicos. A 
essa gente o pleito e o· reConhecimento da_Pátria, porque 
a História_haverá de fazer justiça a estes geStos que ·vreram 
em direção à salvação do Brasil. -

Lembro-me que em julho do ano passado o· jornalista 
Mário Rosa, do Jornal do Brasil, depois -de duas semanas 
em Alagoas, forçou o Governo a· destituir a Presidente da 
LBA, em vista das negociatas e desviOs de-·veroas Proiiiovídas 
por seus agentes em todo País, inclusive e sobretudo em São 
Paulo. 

Em novembro, o jornal O Globo publicou informação 
gravíssima: a Empresa ~asters_ de Consultaria receberia 20 
milhões de cruzeiros para fiSCalizar obras :dos CIAC. E lá, 
com pertinácia, com decisão de um mergulhador que enfrenta 
as profundidades, o jornalismo investigat6r1o -fOi aos atas conS-
titutivos da empresa para mostrar as fraudes existentes e, 
sobretudo, fazer com· que o Erário não liYêsse o prejuízo 
e o contrato fosse denunciado. 

Esta ação solitária, que parece um pequeno gesto, começa 
aos poucos a ganhar corpo e ganhar a Nação inteíra no com
bate à corrupção. 

O jornal O Globo, também em novembro, denunciou 
a compra num setor até então impune, infenso a essas agreS
sões da corrupção, o próprio Exército brasileiro. onde os uni
formes foram supeffãtUrãdos. Até aí a corrupção ganhou espa
ço, mas, felizmente, constituí"tilria -eXCeçã-õ na história do 
Exército e das Forças Armadas. 

Em dezembro, o jornal O Globo novamente denunciou, 
em reportagem, uma determinada casa de comércio ataca
dista, em Curitiba, a Casã do Pedro, que vendia todo tipo 
de material à Fundação Nacional de Saúde, sobretudo as vinte 

e duas mil bicicletas, os guarda-chuvas, as mochilas, as seringas 
e os filtros. Ali estava mais um foco de corrupção! _ 

E importante anunciar esses fatOS-que constituem gestos 
não das organizações, mas gestos de ousadia em favor do 

_bem público, Pe homens destemidos, como_os_ jornalistas, 
qt.:e têm um compromisso apenas -com- ff verdade e com _a 
grandeza do Brasif. -

Poderíamos prosseguir, mas enfatizo principalmente a 
determinação da imprensa, que foi buscar, de forma corajoSa, 
as provas inequívocas e indispensáveis para desmascarar os 
corruptos. Era preciso que se estabelecesse a punição, mesmo 
que fosse a da exemplaridade. Não j)Oderíamos continuar nes
se processo de impunidade absoluta; a impunidade, como 
eu disse, inscrita ho Código Penal, e a corrupção erigida em 
princípio. Era esse-quadro que precisava ser mudado. E esse 
quadro vem sendo mudado. No cenário do amanhã, já vejo 
os __ corruptos na cadeia; já vejo que a corrupção começa á 
ser punida. E aqueles que se locupletaram da coisa pública 
deverão ter seus patrimônios diminuídos e conseqüentemente 
veremos ·restaurado o património público. Precisamos não 
apenas-da punição penal, mas ressarcir o Erário, tão sacrifi
cado ao longo dos anos; o Erário vilipendiado; o Erário ___: 
devorado por essa voracidade pantagruélica dos corruptos e 
dos corruptores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu sempre acreditei no 
ideal; sou fundamentalmente um idealista para quem o que 
vale é a pureza das idéias e as idéias levadas à prática nesse 
embate com o real, capaz de transformar o que está posto 
para o melhor; acredito na evolução do homem.e da humani
dade; acredito que o amanhã será melhor do que o hoje; 
acredito, sobretudo alentado nesse fato, nessa grande campa
nha de __ moralização que vai ganhando o País, e que _é uma 
força, hoje reprimível. Está aí o Ministério Público; está aí 
a própria Presidência da República declarando, estamos nós, 
do Senado - como sempre o fizemos -, denunciando as 
falcatruas. Vemos que as denúncias passaram, hoje, a ter 
conse-qúêncías. · - · · · · 

O Sr. AmazoninoMendes- Permite-me V. Ex~ um apar-
te? 

O SR. ÁMIR LANDO - Ouço o aparte de V. Ex' Em 
seguida, concluirei meu discurso, Sr. Presidente_. 

O Sr. Amazonino Mendes - Preterido sei eX.treinamelite"
breve: Minhas p-alavraS, nesta intervenção, poriam um "a forma 
de lamento e de entusiasmo. Lamento, porque V. Ex~ faz 
um dos discursos maiS imPortantes deste momellto político, 
e o faz exatamente numa sexta-feira com-ó pfeniíriO pratica
mente vazio. É extremamente lamentável que esse fato ocorra 
exatamente neste instante, dessa forma, mas V. Ex~. com 
cómpetêneia, com maestriã e com profundidade, analisa O 
quadro. Traz a sua contribuição, nesse momento histórico 
da vida nacional, informando-nos da importância da liberdade 
da imprensa, da independência da imprensa, da força extraor
dinária, excepcional na perseguição de uma Nação forte, pode
rosa, que deve ser conferida ao jornalismo investigatório, inde
pendente e livre. Ousaria dizer a V. Ex~ que este País já 
teve, na sua história, um Presidente que se suicidou exata
mente porque não resistia às- denúncias constantes, perma
nentes, sistemáticas de corrupção. O Presidente ficou frente 
à Nação sem resposta e preferiu a via do suicídio para poder 
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dar à Nação uma justificativa. É bem verdade que o Presidente 
Fernando Collor, no meu entender, faz uma demoitstração 
concreta de que não compactua com esses atas de corrupção. 
É com satisfação que vejó, já que fui Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a Prev"1dêncii, que dali decor
reu, inclusive, a prisão de jufzes._Vejo- com iiü.iifã-esperailça 
a ação desse novo Ministério Público do Brasil. Vejo que 
o fato de pessoas acompanharem o Presidente da República 
lado a lado, em campanha eleitoral, não constituiu em si imuni
dade para escapar à Justiça. Uma esperança se instala. O 
discurso proferido pelo Presidente Collor hoje é um alento 
à Nação brasileira, é fundamental. Faço votos, é evidente, 
como quaisquer outros Senadores aqui presentes que almejam 
uma nação respeitada, que não se abandone jamais esse mo
mento de vigilância, que deverá permanecer até -a ·escoima 
final, em que o povo tenha orgulho de seus governantes~ 
Perdoe-me se trago à colação -um fato angustiãri.te, diminuto, 
no que diz respeito ão aspecto quantitativo, mas de grande 
significado para a sua oração. No Estado __ do Amazonas a 
imprensa não existe. É brutal o efeito de uma imprensa amor
daçada. É o maior prejuízo que uma sociedade pode ter. 
É extremamente frustrante, porque rouba ao povo o direito 
ao conhecimento para fazer julgamentos. E deixa irripune 
e encoraja a ação delitUosa da corrupçâo. ~eCentemente, 22 
bilhões de cruzeiros foram alocados pelo Governo Federal 
naquele Estado. E, sem licitação, esses 22 bilhões de cruzeiros 
foram destinados a uma empresa de_ que o Amazonas jamais 
ouviu falar na sua história. E o que é mais graVe, que eu 
não ousaria dizer de público neste microfone, mas qu-e se 
está investigando, é que esta empresa teria vinculações com 
personalidades políticas que não estão no Governo, mas que 
influenciani politicamente esta Nação. Esta busca, esta procu
ra incessante pela imprensa para libertar a Nação dessa peia, 
dessa _contumácia da corrupção deve ser a mais abrangente 

possível, porque parece que foi algo que se enraizou, e política 
passou a ser sinónimo de corrupção. Todo e qualquer esque
ma, ato politico, organizaçãO política teria que ter necessa
riamente por trás uma estrutura de corrupção velada. Pare
competente, o político que consegue proniover esseS atos e 
não ser fl.agrado. Esta hipocrisia que, de certa- formã, é muito 
mais ligada à estrutura organi~_adon~l política, -é algo nefando, 
injusto, indecoroso e insuportável. O País se debate para sair 
de uma crise económiCa, mas o Brasil se debate muito mais 
para sair da crise moral. O Poder Judiciário que, a rigor, 
seria a segurança e o resguardo, não tem m~ios para fazer 
frente às demandas judiciais, quando aqui, ali ou acolá, al
guém logra levar às barras dos tribunais uma acusação funda
mentada, seja a morosidade da justiça, ·seja Os _vícios que 
todos conhecemos. Aí nós nos indagamos repetidamente: Do 
que adianta fazermos leis, se elas não poderão ser aplicadas? 
Do que adianta abrirmos as denúncias e os escândalos? Então, 
não gostaria mais de me alongar, porque roubo o preciso 
discurso e a preciosa palavra de V. Ex~ Quero externar os 
meus cumprimentos e o meu respeito a esre ilustre Senador 
por esta extraordináiia contribuição que dá à vida nacional 
neste momento. Faço uma ressalva por ser de justiça, por 
ser algo concreto a que todo o Brasil assiste; há que haver 
boa-vontade para reconhecer; há que se despir de precon
ceitos, porque também esta é uiit~dorma decente de se fazer 
política e ter coragem: o Presidente Fernando Collor de Mello 
vem permitindo com a maior liberdade a punição dos culpa
dos. Essa sinalização-é importante para a sociedade brasileira, 
para que ela alimente um pouco de esperança. 

O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Amazonino 
Mendes, tenhO que agradecer a V. Ex~ o ilustrado e profundo 
aparte e dizer-lhe que estamos absolutamente acordes. 

Louvei, sobretudo, a ação presidencial nadireção ao com
bate à corrupção, porque o exemplo deve vir de cima. Louvei 
e saudei a modificação de comportamento do Palácio que 
antes indultava, mas agora condena a corrupção. Essa mu
dança foi essencial porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não existem cidadãos insuspeitos ou acima de qualquer sus
peita. 

Vou concluir, Sr. Preside-nte, pãra dizer que nem a carran
ca da Ministra, chamada de a Dama de Ferro, Zélia Cardoso, 
está imune e infensa às inVestidas da corrupção: está aí o 
escândalo do café, onde a sua participação já se coloca de 
forma inquestionável. 

O Sr. Elcio Álvares - V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. AMIR LANDO - Com a tolerância da Mesa, 
com muito prazer ouvirei o meu amigo e respeitado Senador 
Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Álvares - Gostaria de fazer um registro 
inicial~ente de cunho pessoal. 

O SR. AMIR LANDO- Queria, antes, lhe pedir escusas, 
porque estou avançado no tempo de V. Ex~ 

O Sr. Elcio Álvares- Eu o cedo com o maior prazer. 
Esse registro de curi.ho pessoal fotçgrafa o momento da nossa 
vida aqui no Senado. Desde o primeírO molnento eril que 
cheguei a esta Casa, tenho acompanhado com muita atenção, 
com muito cãdnho as suas intervenções, sejam a nível de 
comissão ou de plenário. Tenho observado um fato impor
tante-: está-havendo um aumento de tónica emocional-em 
seus discursos. A ~da dia que passa, V. Ex~ fala num timbre 
de voz que denota um aumento de tensão fntima, ou seja, 
o idealista se vê premido exatamente por um quadro profunda
mente desanimador. Mas isso, de maneira nenhuma, obscu
rece o brilhantismo da oração. V. Ex• tem marcado em todos 
os pronunciamentos, aqui, além da cultura jurídica invejável, 
além da panorâmica da vida nacional, um comportamento 
que é do verdadeiro político: coloca, acima de tudo, o ideal. 
E quando fala, fala com a irresignação exata daqueles que 
percebem que as soluções tardam para os problemas nacionaiS. 
Hoje, abordando esse assunto tão grave na vida brasileira, 
o problema da corrupção, V. E~ enfoca, talvez, aquilo que 
está ferindo fundo o cerne da democracia. A corrupção é 
tão danosa, é tão deletéria que chega ao ponto de influir 
na representação das Casas legislativas, porque a corrupção, 
no País, foi instituída, primeiramente, a preteXto da caíxiflha 
política. Hoje, lamentavelmente, os empreiteiros, as pessoas 
que lidam com o Erário público já admitem tranqüilamente 
destinar 10, 15, 20%- _em favor de pessoas que estão ou que 
estavam dentro do sistema de Governo. Esse problema de 
caixinha é grave. O político que é pobre, o político que tem 
ideal, como V. Ex', vai encontrar dificuldades, porque a má
quina da corrupção, a máquina dos negócios mal feitos é 
muito poderosa, principalmente em Estados pequenos, on<le, 
exatamente, o poder emana diretamente do Governo. Essa 
instituição da caixinha deu uma visão totalmente errada do 
exúcício do poder público e nos epiSódios que estamos regis
trando. Como o Presidente, considerei esse episódio do ex-Mi
nistro António Rogério Magri uma punhalada. Mas esse fato 
ressaltou um ponto para ·o qual quero convocar também a 
atenção dos meus eminentes colegas, principalmente de V. 
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E::t'', que aborda com tl}.nta proficiência esse temã: não se 
pode colocar, em determinados cargos públicos, pessoas des
preparadas para o exercício do múnus público. A vida pública 
tem vários patamares. Não se improvisa i.im admiilistrãdor, 

·.um Ministro, um Governador, da noite para o dia. 

Não é só um exercício do conhecimento, é o exercício 
da hon!a e da dignídade. O mais-irrÍpÓrtánte para um Político, 
quando chega a um patamar de idade, é ter em seu prol 
a tradição de dignidade, para transmiti-la para os filhos e 
para os netos. É um patrimôriiu do -qual não abrimos mão. 
Mas, infeli~rnente, nessa modifi_cação_de sistemática dos pa
drões de vida pública, existem os av~nturéiros,_a~ pessoas 
de::pr~paradas, os elementos que não têm amor ao exercício 

1

• do mandato e instrumentalizam esses màndatos em favor áe 
g(;.nltos pessoais, fazendo com que o povo, de uma maneira 
g..?r•.;:, sofra t;;tn desencanto muito grande. O que é importante 
r•.:-·~~-:[I?r- e V. Ex~ já o disse- é que, desta vez, em virtude 
Cles~a campanha nacional, a impreriSã terri cometido excessos. 
W<:,.:>,. na verdade, tem ficado um saldo muito positivo, porque 
hoJe ~e- exige transparência para tudo. Pode haver corrupção, 
com()-, está haven_do, mas c~sa corrupção, mais cedo_ ou mais 
tarde, através do jornalismo investigatórío, das pessoas que 
estão afinadas para fazer com que isso não prolifere, vamos 
ter a revelação dos fatos. E não renha dúvidas, eminente 
Senador Amir Lando, o Palt>.çio já está sensível a esse fato. 
O Presidente Eerpando CollÚr de MeJlo. declarou outro dia 
que foi realmente UJ~á punhalada. E aqueles que já exerceram 
cargos executivos ~sat._em o q~an~o_ é grave_ uma pessoa de 
nossa confiaóÇã. cometer atas ~ljlarcados pela mancha negra 
da corrupção. Estj.mo, '·únceramente, q11e a ação da Procurado
riã.-Geral da República, d;. todos os ó_rgãos envolvidos do 
Poder Judiciárin,-que ·a nóssit:"voz permanentemente atenta 
e inteiramente vOltada, para não deixar que se proliferem casos 
como esses, sejam ele-'nentos muito poSitivOs pã.ra· que-, tió 
BraSil, o exercício do g:;ncym seja, na verdade, o exercício 
sagrado de um direito, -~C:~·a. um direitO-legitimado pelas urnas, 
ou pela confiança dos gc .• vCrnantes que são alçados pelo voto. 
Quei'o', neste trioilierifo: ?~zer a: exempio do Senador.Amazo
nino Mendes que lamentG que seja numa sexta-feira, por sinal 
dia 13, uma sexta~feira· em qu·e não há reàlmente o núrilero 
de Senadores qne deveria have~; 9ara. ouvi-lo nesse momento. 
!\-las há um detalhe._qile regis\l'Ç també1TI com muita alegria, 
nessas sextas-feiras (êm ocQrtiÇCl, ~_alvez, o:. melhores pronun
ciamentos desta.Casa~.I.alv,.ez @;ses $enã.do;;es tenham dentro 
de si a responsabilidade.de cÇQar sua vozdenp:p_P,e um plenário 
que representa, na vcrd.a)ie;o e~tuário de_tod?sos sentimentos 
nacionais. Senador Atpir .I.::&:(Idt;), se ~-- .. ;:_nin~~-_admiraç_ão já 
~ra grande, ela aumen'ta ''tleste :p1omento,. e ___ estirno sincera-
mente que no seu Estado_ de Rondônia repercuta sempre o 
julgamento daqueles que-t1pren'derax;-~ a admirá-lo. V. Ex• 
é uma voz necessária nesta C~s~-:e-p.tw:a a· Deus que dentro 
Ceste tão complicado proc~sd·~~eit6i"a~ brasilei(O, V. Ex~ te
Ilha a oportunidade de cOp.tinuà_F-, ·pOJ; __ muiti' tempo, fazendo 

. c1lscursos_ como_ esse e rcpJeseiit·lrido ~Cj->qt t~u'{a dignidade o 
"--_seu Estado.de .. Rondônia -'NI".uitd~/?Jig~âQ.t.__ \-I\ 

~ '·. .• 

O SR. AMIR LANDO- !1'ob<e Se_!l~<:ÍÍ.r-_Éldo Álvares, 
em primeiro lugar, gostaria ·ae _ag,rUct~r-o~-c3~nho, a genti
leza, até a_ cp_mplacência, que 5~-#l:~aplfza,d~ outorga, que y. 
Ex~ t~ve para com as minhas~p-arV5'S':óbserYa>ç9~· 

Devo dizer que V. Ex•, desde qUe h.oo..cohlt~cemos, con
quistou a ITlinha _a_mizade, a mint.a admiraçfíQ, C:'iheu respeito, 
e recebo de V. Ex' um carinho re4obrad0. E -~sá amizade 
penetra realmente no meu interior, n~.mi_Ílha intiniipade, para 

e. 

flagrar um estado d'alroa, um estado de sofrimento, até de 
mOrtificação, que é a frustração, a desesperança, e, sobretudo, 
a consciência que oferece soluções. Mas, a impotência de 
um processo castrante não_ permite que se faça nada para 
deter o mal, para deter a destruição daquilo em que, corno 
V. Exa e eu mais aci'edítãmos, que é a democracia, a liberdade 
e o bem-estar geral. 

De tudo isso, V. Ex~ coloca com muita propriedade, o 
meu estado d'alma. Só a emoção hoje me impele, até embo
tando a minha razão. Mas é preciso que o entusiasmo que 
alimentou a minha vida, naqueles setores onde estão as minhas 
crenças mais profundas, onde se encontram as idéias qUe são 
a razão da minha existência e da minha atuação política, seja 
recuperado. Porque nobre Senador, como V. EX" e como 
todos, entendo que a política é- uma ação virtuosa, voltada 
para o bem comum, como definiu Aristóteles, que encontra, 
no reconhecimento público, o seu mérito e que, sobretudo, 
vela pelo bem-estar de todos, renunciando a si próprio e às 
Veleidades pessoais. 

Faço da política um exercício a favor do bem comum 
e acredito nisso, embora a realidade seja adversa e me bata 
na face, alertando-me de que o real é diferente, que a trama 
diabólica se estabelece exatamente no jogo de interesses. Mas, 
apesar de tudo, continuo, mesmo nesses momentos de_ dor· 
que me consomem; mesmo nesses momentos em que o real 
é-maís forte do que o meu desejo! Mas, nesse pequeno alento 
de mudança de atitude do Governo, da imprensa nacional, 
que em certos momentos encontra-se avassalada aos interesses 
dominantes, quando vejo uma profíssão de verdade na im
prensa, esse vigor da juventude e das causas justas, rrie toma 
por inteiro e eu sou obrigado a vir a esta tribuna à base 
da emoção, dizer o que eu gostaria e não consegui; fiorqtie 
a razão me foi traída. Mas quero, assim mesmo deixar gr~vado 
urri larileiito;um protesto, um repúdio à corrupção, aos des
vios, as m-á-vei"sações, aoS governos e' poderia buscar inspi
ração em tantas preciosidades que tive oportunidade de ler, 
e mais uma vez aqui, para encerrar, evoco Rui quando falava 
ainda no princípio do século. 

Entretanto, exatarriente ·no momento em que a reação 
viril da imprensa contra a corrupção oficial acaba _.d~- Prestar 
esse serviço de higiene dos costumes públicos e ao programa 
sedutor do go_yerno, é que ele assume contra o jomali$mo, 
essa atitude singular de suspeita, de restrição e ameaça espo
sando contra nós um projeto, que não é, senão, a cama feita 
aos apetites da imoralidade administrativa_. _Grahât!: teCOm
pensa, e a ponto. 

"Corno é que a voz dos jornalistas desmascara esses arran
jos, esses conluios, esses negócios, esses_mercados, e os pertur
ba, e os atalha, e os desanima, e os frustra? Será com provas 
em punho e atestadores à mão? Ponde-lhes essa cláusula, 
e nada mais se poderá obter. Lá diz o adágio: Do mal, que 
fizeres, não tenhas testigo, ainda que seja teu amigo. Esta 
fórmula, onde se cristaliza o instinto- de todas as patifarias, 
não é desconhecida ao das oficiais._ Nelas n!l9 costuma haver 
testigos-além dos amigos: tudo se passa discretamente entre 
as paredes e os sócios. O sol não alumia as funduras, çmde 
se tecem os mistérios do tráfico inconfessável. Há coisas colos
sais nesses se{os submarinos, que não vêm à tona, esquaios 
de garganta fantástica, tubarões capazes de engolir um-forneci
mento, um par de navios, ou um caminho de ferro, como 
o comum dos humanos ingere um copo d'água. Mas nessas 
águas silenciosas só penetra a audácia dos mergulhadores da 
imprensa, ou a fisga da reportagem moderna-. Denuncia-se, 
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e a maquinação em erisaío Se retraça, ou se "deSmeiite: não 
se consuma." 

É exatamente este papel, essa liberdade -de impre:rlsa, 
que é uma aliada do povo, apesar do excess_o vale à pena 
lutar pela liberdade de imprensa, porquanto ela trabalha a 
favor da liberdade geral. Apesar dos dias negros, deste mo~ 
menta, lanço aqui o meu apelo ao País para dizer; o Brasil 
triunfa, o Brasil triunfará. 

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

Durante o discurso do Sr.- Amir LandO, o Sr. Mag
no Bacelar, deixa a cadeira da presidência,- que~ OcUpa
da pelo Sr. ValmirCampelo. 

Durante o discurso do Sr. -Amir LaridO, o- Sr. 
Valmir Campelo, deixa a cadeira da pTesidência, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ....:. Collcêáo a 
palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (Í'SDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srsi. Senadores, não seria um sentimento da Vaidade ou de 
orgulho_ que me traria a esta tribuna neste dia. É, pelo menos, 
uma satisfação Ílitima em ter tido a oportunidade de ser o 
autor de um projeto, em ter apresentado um projeto, que 
deu margem a que este Congresso levasse ao País o Código 
de Defesa do_ Consumidor e, hoje, completamos um ano de 
execução_ deste Código. Eu iria fazer um pronunciamento a 
respeito _deste assunto._ Mas, Sr. Presiderite, eu não quero 
tomar muito tempo dos Srs. Senadores porque, praticamente, 
eu nem poderia repetir uma frase __ de uqt personagem de Chie o 
Anísio- quando, sempre ·que terminava a sua fala, ele dizia: 
"Saúdo aos que me escutaram- e agradeço aos que me ouvi
ram". Então, já foi abordado, aqui, por outros Srs. Senadores 
e, praticamente, não teria a quem agradecer e, antes de encer
rar o meu discurso peço que V. Ex• considere como lido 
este meu pronunciamento. - -

Aqui foi dito em apartes ao brilhante discurso do nobre 
Senador AmirL~ndo, a questão da repercussão do seu pro
nunciamento. O Dobre Senador Elcio-Aivares disse, explicita
mente, da importância do pronunciamento ·do Senador Amir 
Lando, e de qual seria a repercussão desse pronunciamento, 
feito numa sexta-feita de manhã. Como Senador Elcio Álvares 
também declarou uma coisa que aqui na legislação tínhamos 
o hábito de dizer: nas sextas-feiras muitas cOisas· aéonteceffi 
e poucos repercutem. Mas não só nas sextas-feiras que há 
essa falta de repercussão. 

Senador Amir Lando disse com toda propriedade da ne
cessidade de lutarmos pela liberdade de imprensa. Isto é pri
macial na democracia, a liberdade de imprensa. -

Não faço um desabafo, porque não teria mais razões 
para desabafos. Não tenho nenhuma preocupação eleitoral 
na minha vida, por isso não tenho que desabafar contra nin
guém, nem a favor de ninguém. 

Ainda ontem, estava me lembrando, devido a uma con
versa que havia tido com um companheiro, há mais de um 
ano que os eleitores baianos não vêem a minha cara na televi
são. Na Bahia são 4 jornais, mais importáiltés,- de quando 
muito tem um que dá uma notinha a meu respeitO. Já cheguei 
à perfeição de ser proibido que falassem o meu nome nos 
quatro jornais. Não me preocupo COm a repercuss-ão dãCfriilo 
que digo aqui, porque sei_ ·qtfe · rião terei. _Meu único veículo 
de comunicação é o prograinãVoz do BrasÍI, naquelas linhas 

que transmite diariamente. Ma~ issp: faz com que aumente 
a ~i~h~-:Prcocup~ç-~O~com a liberdade de imprensa. Isso faz 
com que eu veja _a -necessidade de nós defendermos, aqu~, 
essa liberdade. Porque se eu não tiVe."sapiência1

', entre_aspas, 
e no exercício da minha vida pública conseguir fazer um impé
rio de comunicações, dentro do meu interesse pessoal, da 
~minha linha política, um grupo político, não tive essa sapiência 
e i.tãó "ténho nenhum meio de comunicação próprio --·-vejo 
que.n:o meu Estado alguns tiveram essa condição, como vejo 
no Brasil isso ocorrer por aí a fora. 

Disse ao nobre Senador Amir Lando que tem muita gente 
que tem ·ostentação de riqueza e a Receita Federal nunca 
se preocupou em saber como é que foi ã.dquirido esse patrimó
nio. Esses têm poder de fogo, e s~ tem poder de fogo devem 
sei" esquecidos. 

- Vamos concentrar as nossas forças contra aqueles que 
são os "lambaris" e os "Bagres", porque os_ "tubarões" devem 
ficar livres. Então, Sr. Presidente, alguma vezes, brincando, 
eu dizia que havia mUitos Senadores vestidos de azuH Olha 
quantos Senadores-existem aqui, neste plenário! As cadeiras 
estão vazias! Mas· quero ter consciência de que espressei sem

-pre no Senado aquilo" que, no meu entendimento, estava corre
to, aquilo que, no· meu entendimento, deveria ser a minha 
luta; deveria ser a luta dos políticos. -

- É triste ver que muitas vezes um cidadão do meu Estado, 
com toda consciência - consciência da ignorância dôs fatos 
-se perguntado sObre o que faz o Seh3.dor Jutahy Magalhães 
no Senado, ele responderia- nada! Ele não sabe de nada! 
Não sabe o que 'sf: ·passa aqui? Como é que ele vai dizer 
o que fazemos? ' - · 

Houve um oep~tado Estadual na A~~embléia da B~hia,
sobrinho do atual Governador, que fez um discurso dizendo 
exatarriente isso, qUe o Senador Jutahy Magalhães era conside
rado pelos seus pares como um preguiçoso, porque não fazia 
nada, J?.ãO trabalh_a_vª-! Quando li as notas taquigráficas,. che
guei à cçmclusão de que precisava me r_eferir a esse fato aqui, 
no Senado! Lá poc]e!)l dizer o que quiserem, mas aqui talvez 

_alguém _se levanta§s~ ~dissesse que isso era_ mentira! 
Mas todas ess~ coisas acontecem em razão do que foi 

dito hoje. V. EX" 1 que fez um pronunciamento; o Senador 
Elcio Álvares_, que:aparteou e o Senador Amazonino Mendes 
devem ter a certeza de que alguém estava ouvindo e aplau
dindo. V._Ex~ mereceu os aplausos_ daqueles que tiveram a 
sorte de ouvi-lo. Esta_ é _a satisfação que todOs devemos ter: 
cumprirmos nossa obrigação sem a preocupação de como vai 
repercutir, apenas pela satisfação íntima com nossa _própria 
consciência. 

--- ó Si. Amir Liú.~~- Peri:nite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer, ouço 
o aparte de V. Ex~ 

O Sr. Amir Lando- Nobre SenadorJutahy Magalhães, 
V. Ex" aborda um aspecto importante ao qual não me pude 
referir hoje, no meu_discurso. QUando falei de liberdade de 
imprensa, não destôo de V. Ex~ no que se refere à mariifestação 
livre, aq compromisso com a vardade, ao império do fato, 
~ criativídade indispensável para lançar juizo sobre os eventos. 
Mas V.~ levanta a questão da dominação econômica, que 
realmente destrói a_ imprensa e a liberdade de imprensa. A 
dominação económica leva a imprensa, às vezes, a rumos 
indesejados, onde _a _verdade é falseada, onde a omissão é 
aciiltósa e, sobretudo, o real é mascarado. V. EX" bem disse: 
hoje,para ter acesso à imprensa, não se pode medir pela efi-
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ciência, pela devoção acy:,Pa(s,-pe\o serviço público, pelo bem 
geral desenvolvido n~sta=C?sa oU na atu.~ção pública·. Não! 
Hoje quem domina Os gf~des c_Qp-glom~F,.~dos dispõe _de _um 
poder de vida e de morte Cjue pode levar ao ostraciSmO,-que 
é morte em vida do homem público. Ele'.pfecisa da imprensa 

O Sr. Elcio Áivares - V. Ex~ me permite u~n aparte, 
senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- .Com prazer, Senador: 

como precisa do ar que respir~, porque. ele deve ser _exata- ___ QSR~_ELCIO ALVARES -Estam_QS verifi~ando _que 0 
mente um benfeitor da construç:to n.aciomf!, mas isso a impren- discurso_ do _Senador Amir Lando está tendO um desd06f3; 
sa não leva em conta. Nós somos testemunhas da eficiência menta muito saudável, porqu-e permite, talve-z ac(tii'nesSe fnis-· 
de V. Ex~ nesta Casa, do tl-abalho diuj~.~-rno. incansável, do to de solilóquio d"e" sexta-feita, com um sentido amplo de 
conhecimento pleno que V._ Ex' tem riJtS suas manifestações colocar a alma na ponta dos lábios, a discussão de alguma 

~~~~~ ~~~:;~et::t:::~~~é;,ua~;~z~;~~~:; os;~â~~~s~ :i:_~~~~!sr~~~~rs:~~s~~Ú~i!~;~~~t~u~~h~:~:~ã~u~ 
lativo. Nós temos o respeito, adrriiráçãO de quem conhece, vida públiCa brasileira: o problema da comunicação. O político
de quem. como _um_ escultor, "•ai desv~ndando os mistérios que não tem 0 dom da fortuna, 0 político que pautou a sua 
dos projetes, dos interesses subalternO:~. que muitas vezes circu- vida inteira dentro de regras morais e que não teve a oportu
lam numa zona escura desta Çasa .. V,. Ex~ é, s_ obretudQ_, a nidade de montar qualquer meio de comunicação no seu Esta-. 
consciência crítica: âo Senado, da eficilfncia, dO trabalho. Nós ..J "b - - Q ~ ~ . uo, paga um tn uto multO séno. uero uar um uepounento 
sabemos! Infelizmente, a impret),f:l tfã_o é livre como eu desejo. pessoal também. _Hqje, quase com se:::1senta g~.nos de id~de, 
Mas não podia deixar de saud, .. 1,1in m,.omento de ,Jiberdade, li outro dia um pensamento que me "toçeu fundo. Qua~do 
um momento de ousadia, um mo~e~to em que- a imPrensa atingimos os sessenta anos de idade, para brigar, só combi
nacional -por razões que a fé -às V~Z~· q.âo são as~~ais.legíti- nando. Porque a vida vai dando uma outra dimensão e pa~sa--
mas - prestou um serviço públiéQ. _E::'fiz, exata"ffientê, essa " mos a entender os fatos e as pessoaS. co-m ·sessenta anos 
louvação, porque entendo que esses ,e-xemplos devem ser im- de idade, depoís de doze anos de ausência de mandato eletivo, 
pulsionados. Ma seu acho que é_mW,top~mco para umãímpren- tive a oportunidade de disputar uma eleição sul generis no 
sa nacional que tem sérios e irieift_OVJV'ei~ cOmprontisso~ ·com 
0 bem do País. L~mento 0 que,ocOffe Com v. Exr;·IJl.aS çievo Espírito Santo. Talvez, porque no exercício do poder que 
dizer que também no meu Estad,9t.,.ã,:o~_,d1_~(dr~nte. -~ inl_prensa tive em mãos, não tive a preocupação nem de fazer fOrtuna, 

• 1 d~· nem de benefíciar -elementos ligados a mim. Lembro-me da 
se move a peso de ouro. E _n~ç; ten!N ourq, P .r'que teRho ocasião, quando estava no exercício do governo, concedi três 
apeqas o meu trabalho, o meu cop.heci:me_ntof a minha.i.ncom- . d 1 · fu. d · d' d N 
Petêilcia oU a minha disposição de fiabitlhat • ·nadª ntJ!.is do_ canats e te evlsáo, porque 1 um governa or m lca o. a

- , quela época, os GOvernadores- tinham o privilégio de ·deter
que isso. Não detenho nem.bens~ ·p.ei'Q'l~<le.s, nem c:9Jn<l~p,ari- minar quais eram os elementos beneficiados. Adotel critério 
ciar esse movimento da imprensa par'à- diV,i,l.lgar o qüe·~ci pfati- profundamente técnico no meu Estado: pel~. tradição dos ór-
ca, não para fazei" p-ropaganda, rP-a. Sape'_ J\~s- parar-test, ein.~, U_IJ_har d d .. gãos de imprensa. Tive a oportunida e, na época, e ver 
um trabalho que se desenvolve no::silên,crQ_~- poderia -~izer a concessão da TV Gazeta, da TV Tribuna, mas sem qualquer 
assi~ - no ostracismo do. Senado. Só_~ hJtáis ~-~~ 4o tipo de conversa sujeitando a concessão do Cfmal a um amarra
Brasll, só tenho esses canats. ~ _ ,.· .,} ~--. - -"mento ao meu ponto de vista político. ,Confesso, o tempo 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Agradeço a V."Ex•. passa e, às vezes, pelo meu jeito de fazer política, um pouco 
e s_ou solidário com o que ocorre com V. E~ perante a imj)ren:, escoteiro, senti que longe do poder, na plan,ície.-da advocacia, 
sa do seu_ Estado. E V. Ex~ tenha _a certeza de que esses não tinha a divulgação dos meus atos, dos"-4contecirpentos 
fatos não diminuem em nada o dever que todos .temoS de, idade que _seria razoável num homem que exerceu furições 
lutar pela liberdade de imprensa. E lutar até pela libe~daQ.ê.~ de_ vida pública. Na iminência de ser candidato a Senador, 
de expressão dos próprios jornalistas, que são ceiJ.su~adoSothui- tristemente verificada que outros candidatos.'pt~is afortunados
tas vezes pelos proprietários de jornais, que não- perin~te~ do que eu, beneficiados por esquemas políticos, detinham 
que suas matérias t~nharn divulgação porqu~ não estão dentfô os controles das redes de televisão e de jornal. Restou-me -
da linha do interesse político, económico~ 'bu social da~ ~h:\ba o programa da Justiça Eleitoral, por sinal t'}m~ém com dificul
do proprietário do jornal. __ _ . ' ·, dades para editar o meu programa, o qúe' é um dOs grav'es 

Mas fico triste, Senador Amir Lando, porque V. EX~. erros da Justiça Eleitoral. O programa é gratUito~ ·mas, hoje, 
ainda tem pretens_ões eleitorais. Co_tno não·_as tenho_. ~oteil.J;t._o qualquer cidadão que vai disputar um mandato eletivo majori
mais o que reclamar nesse sentido. Mas fico na espera.n'Ça:· tário, só ·a inóntagem do programa é um·a fortuna. Mas, os 
d"e .que V. Exqenha condições de·f~rar e~s-e bloq~eip ,e;Jé.y.ar· meus meninos lidam com televisão, têm uma pequena produ
tt s.~4~~s co-estaduano:; o trabalho eficie:nt~_,que V. E~~ rê~li~~ tora de vídeo VHS, e acabamos fazendo _um programa, e 
aqm. ··l ' tive um veículo pãra falar. Hoje, estou aqUi nõ Se.nado Fede
. Nós que participamos da Comissão- de Just,iç~7 , pã'rtiCi- ral. E, no momento em que ouvi o Senador JU'tahy Magalhães 
pamos do Plenário, vemos o que V. Ex~ faz e pe_rc,e"b.e!Dos dar o depoimento pessoal da sua_ situação no .. Estadq da Bahia, 
CJ_Uf, y. Exa coloca a cultura jurídica a seryiç(! dos seljs c::,ompa-. eu tenho assim um instinto de solidariedade ,natur'al,_ g gesto 
rthe<ro.s. _ __- l-.-.: ? - de afinidade espiritual, porque eu sou um daqueles que" 3cre
~- Ciuantas vezeS fiCO a Ouvi-io para'-ver o camínlÍ"Õ~\~uir dita na pureza do mandato. Acho que esse IDfindato s_ó pode 
na Comissão de Justiça. Está acj_ui o Senador Elcio: A~ares, ser exercido no momento em que o Senador está estreme 
q~e _também debate essas questões, e e.u. como-~ léigo, de qualquer influência de ordem material de grupos econô
fico ouvindo os doutos, para tomar o caminho dentr;Õó~quilo micos, que ele possa dizer aquilo que está no cotação, aquilo 
que julgo certo, mas que é fundamentado no espíritQ-1do;bonhe- que ele pensa, aquilo que é a sua vontade, porque o mandato 
cimento jurídico que V4 Ex'-~ têm. · - ',; ~- :: recebido do povo é uma coisa muito sagrada. Eu quero deixar 

O espírito- pUbli"cO tatnbém acompanha o tral:aji~.h.ó' de· V 4 este depoimento aqui. Sou daqueles que vieram agora em 
·E~ : t--;. ~-'""~ ~ 1990, qujmdo comecei,,o meu mandato. _E_u me perguntav~. 
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antes: Õ Senador .:[utah~(Mé!galliãe_i_é ~ngetlhein)'t~fSenad~r 
Jutahy é advogado? O Sena~or J~tahy é ecqnom_ist_a'l Afinaí, · 
qual é a profissão do Sem;tçlor Jutahy_?_ forque 1 n9 trabalho 
diuturno das comissõeS, aqui dentro do plenário, o Senador 
Jutahy demonstra uma cultura geral invejável, com uma parti
cipação dos problemas da vida brasileira de uma atualidade 
impressionante. E, mas ainda: iriObstante o seu ·nome, hoje, 
ser de um dos grandes políticos deste País, revela um entu
siasmo juvenil para exercer· o-mandato do Senador pelo Estado 
da Bahia. Ninguém nesta Casa;· hoje; nega ao Senador Jutahy 
Magalhães o seu real merecimento e a sua colocação dentro 
de um conceito maior; Di_ria mesmo que o nome do Senador 
Jutahy Magalhães é um-sinônhho de honestidade, de dedica~ 
ção .-ã- vida pública, se bem -que acho interessante, também, 
dizer que o político é hone-S"to. Honesto não ~ adjetivo para 
político: Honestidade é obrigação do político. O Senador Juta
hy Magalhães não precisarfá deste depoimento, porque tem 
a noção exata do que faz aqui, sempre com a maior seriedade. 
Não ouvi nenhum prOnuilciamento, nes-ses dias em que estou 
no Senado Federal, que tenha sido feito pelo Senador Jutahy 
Magalhães, que não houvesse de subl~nhar o gesto de grandeza 
e de .amor ao País; Exerce a furição de oposição com ·uma 
dignidade invejável, uma oposição que cresce, e a sUa ·pa·rtid
paçãci diária,.dentro do trab~lho desta Casa, somente exalta 
o valor do Poder Legislativo:_Há. de_ ~xistir um- dia, a exemplo 
d_os. países civilizados, em que não haverá o monopólio da 
comunicação. Todos vão ter o direito de receber a crítica 
justa. Se trabalham, devem ser exaltados; se cometem faltas, 
que vão para o pelourinho da penitência e amargurem a _e~ú~n
são do seu ato malsão. Nesse dia, o País será uma democracia 
perfeita, e aqueles políticos ídealistas, sejam os polítkOs da 
Rondônia ou do Rio Granae-do Sul, ou desse Brasil afora, 
vão ter dentro de si a chama acesa do ideal, para que eles 
prossig-am lutando, sabendo que a !uta não será_vã e_ eles 
vão alcançar o-privilégio das vitórias eleitorais, long~ daqueles 
que utilizam o poder econôttúc-o para- desvirtuai- a- vontade 
consciente do eleitor, o que, talvez, seja aí o crime mais grave: 
mascarar a verdade, mostrar o lado falso co_mo se fosse posi
tivo, enganando aqueles que, se~ um _conpe~imento rriaior 
da problemátípa nacícinal, estão distantes de um julg~ento 
justo. Uma sc;i:ta~feira, como todas as sextas~ feiras deste Sena
do, e não sei Se foi devido ao clima do discurso do Senador 
Amir- Lando, eu me sinto também to~Qo para comungar, 
aqui, ·nesta Casa;"daQuilo que é o nosso bem ;maior. _Não 
interessa a fortuna, não interessa a riqueza, riãó intereSsam 
os.bens materiais, interessa, isto sim, Senador Jlltahy Maga:
lhães, a satisfação de sabermos, mais do que nunca, que so_
mos, aqui, representantes de uma verdade que não pode ser 
mascarada, que não pode ser subtraída. E_no dia e_Ql que 
essa democracia for verdadeira, no dia em qu~ tivermos exata
mente uma prática democrática que exalte o merecimento, 
não tenha dúvida, Senador Jutahy_Magalhães- e o seu nome 
já é uma legenda de trabalho, uma legenda de dedicação 
ao Estado da Bahia- V. Ex~ vai_ ter aqui soando sempre 
pelos corredores, pelo plenário, nos àfilbientes das comissões, 
uma aura de profundo respeito, porque V. Ex~, ao longo 
dos anos, soube construir aquilo que considero o mais funda
mental na vida do político: o. conceito. E o conceito de V. 
Ex•, hoje, perante seus pares, é um conceito que merece cada 
vez mais o respeito e a admiração crescente. Fica aqui a minha 
homenagem e a satisfação de saber que, neste instante, tenho 
a oportunidade de ter o meu aparte inscrito no seu pronuncia
mento, um Senador que, para mim, tem sido, desde os primei
ros momentos, um exemplo de atividade parlamentar. 

O SR. JlJTAHY MAGALHÃES__: Agradeço a manifes
tá:ção' de V. Ex~, que 'acho ser decorrente da bondade e das 
ligaÇões que temeis, ·do traba!ho conjunto que fazemo~ ne~ta 
Cása. - ,-. --

É uma verdade o que eu disse, aqui nesta Casa: a cada 
instante tenho o que aprender. Não apenas com o conheci
mento prático de cada um, tenho que aprender com gestos 
de solidariedade dos companheiros. Tenho o que-ap~ender, 
sempre, com a prática do nosso dia-a-dia. O Senador Elcio 
Álvares procurou saber o que eu era. Eu não sou nada. Talvez 
seja, aqui no Senado, o únícó que não tem CUrso superior. 
Tive a oportunidade de. como ouvinte, fazer um curso numa 
uniVersidade dos Estados Unidos. Mas, no dia-a-dia, procurei 
aprender, e aprender ouvindo, aprender com os exemplos, 
aprender lendo, e tenho aprendido muito. Quando V. Ex" 
me vê aqui sentado nesta última cadeira é porque estou ouvin
do os pronunciamentos e estou aprendendo alguma coisa. 

Qual a repercussão do que se diz aqui eu não sei. O 
meu pronunciamento de hoje era sobre esse assunto, de uma 
lei que, felizmente. pegou. Uma lei que hoje está servindo 
para o País, para muitos brasileiros que já podem dela se 
S!?correr. para ver Seus direitos garantidos. Tive a grande felici
dade de ter tido a oportunidade de encaminhar ao Congresso 
Nacional um projeto de lei que transformou-se no Código 
de Defesa do Consumidor. Qual a repercussão disso é o que 
estamos vendo hoje no Brasil inteiro, de muitos sendo benefi
ciados por ela. Qual a repercussão pessoal? Nenhuma. Até 
no meu Estado ninguém sabe que tive a oportunidade de 
apresentar esse projeto. 

Por isso, Sr .. presidente, não é - e digo com toda a 
sinceridade- preoc-upação com a rep-ercussão. Não há nenhu
ma mágoa nas palavras que pronunciei aqui. Não há nenhum 
desabafo, apenas uma certeza daquilo que realizamos aqui 
-- e digo nós, não de forma imperial, mas nós todos -
é para atender aos ditames da nossa cortsciência, para termos 
a satisfação de poder ir para casa e dizer: "hoje, realizamos 
algurita coisa ... E se tivermos a sorte de ver as nossa'i idéias 
ser~_m transformadas em lei e serem aceitas pela sociedade. 
temos qu~_ter ess_a gr~nde alegria de deitarmos com a consciên
cia tranqüila e a certeza de que cumprimos com a nossa obri
gação. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Durante as longas e complexas discussões que permearam 

a elaboração _do Código de Defesa do Çonsumidor - cuja 
-vigência completa hoje um ano- algumas das questões mais 
candentes, capazes de gerar inflamadas polêmicas, esbarra
vam na fragilidade_das perspectivas de renovação e auto-sus
tentação das relações de consumo, uma vez visualizada a pos
tura defensiva de cada uma das partes que interagem no pro
cesso. Ou seja, para usar a linguagem da imprensa, seria 
essal~i que iria ''pegar .. ? Quais as suas chances reais de sucesso 
frente ao nível de desorganização dos consumidores e ao atra
sado estágio cultur~l. Qa nossa sociedade? 

Talvez, o principal mérito da Comissão Temporárii-cjue 
se desincumbiu da produção do diploma legai -a qual tivemos 
a honra de presidir -tenha consistido exatamente em traba
lhar partindo de duas concepções básicas: a inevitabilidade 
da modernização dos processos de produção e fornecimento 
de bens e serviços em moldes compatíveiS- com a econoinia 
capitalista e a interpretação do Código como um instrumento 
capacitador de cidadania. 

As relações de consumo teriam que ser renovadas porque 
o consumidor tem que ser reconhecido como um cidadão com 
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direitos a serem respeitados e estl.mula4os ~ que, do _exercício 
contitniado dessa ciQadani<! ~ri~. 9epen~e~, _em últi~a análise, 
a eficáda da Lei aprovada peló- CongreSSO; ·c ' 

·'·-,;,Apostamos na s6c1êdade civil org~riji:ada emergertte--e 
o te_ste oferecido por este Prlmeiro ano cte experiência siriàHZa 
que não estávamos errados, SI'. Presidente; Srs. Senadores. 

O Código tende a Se fiimar cada d!a·mais como·u~ mar.co 
de interpretação das relações de cop:sumo no Bra~il, 

As empresas promoveram mudanças- em seus produtos 
e serviços, segundo a doc_umentação acumulada pelos órgãos 
de defesa do consumidor. :.-.. ---

0 consumidor Cidadão es.tá. mais esclareci@ e, portanto, 
mais reivindicativo c exigente, o .que é bom.para as empresas 
na medida em que serve comO um alimentador preciSo- do 
controle de qualidade, que estímula, a produtividade e o pro
gresso técnico, reduzindo os,custos_marg.in_ais._ 

Os m,ecanisrn.Qs ~ çonÜ'ole,_ .ertt(e.t~llto, ainda são inci-
pientes e deixat;n muito _a desejar ..... 

No que diz respeito à qu.9.lidacte· e a'o tonteúdO eSpedfiCo 
dos_ produtos e serviços, de. acordo çm;n r[_IDEC- It;istitMtQ 
de Defesa do Consu'rilidor ::!..). aind~p_ão 4_is_põe de ffic!caniSiriõS 
seguros de avaHação; maS o rmobilisi.np histõrlcõ qU~rCo'ndicio
nava o consumidor fQi_rot:neido'e o ,i:l~ht~ro de ocotréilçias, 
assim como a variedade de d~núllcias t·egistradas nos órgãOs 
de defesa do consumidor, atestam faffilriiellfe-esuüeSé~ Toda
via, há que se refletir Sobre as lirnitã:Çoes.e díficuldades que 
permanecem. · -- -- -- ':'--:"' -

Como o _Códig<? :Cqu_ipara os set<?reS· público e privado_ 
para fíns de respOnsabilidade, enquantO fo'rnecedores de bens 
e prestadores d_e s_eryiços, a resistência m~is difícil de romper 
neste ano de avanços tem sido justamentç a_ do Governo, 
no sentido de dar cum-primento ao dispOsto nã Lei. Aciónar 
o Estado_na questão do abuso na fixaçãó de_ t~rifas públicãs, 
por exemplo, continua a ser um desafio -intransponível. - ~ 

E num Estado retrógrado como c,- hOsso é ·íiatur~l. que 
essa resistência assuma forma incestuosa, mediante a utlliza
ção dos vícios do .:Estado burocr~tic~~ ,qu~r ·seja xia-Oih~são 
do Ministério da Justiça no tocante à reg~lp:~nentação d~ alguns 
artigo,- o que remete à subjetíyldade do ç_am~·éOncelfU.âl 
e à elasticidade de julgamento de questões apar-.entemente 
cristalinas- quer seja na divulgação ·dos direitos dos cqns.Umi
dores e de sua contrapartida no que tange aos .cJeve[eS dos 
agentes produtivos ou, ainda, ~o tocante a uma rf\ãio_f;~ .. ~lida
riedadc e participação na sua aplicação.-- --__ _ .,.~'-~"-~.;~ · , -

Evidentemente que este não foi o- ffiélhot cenário para
se medir a eficiência do Código nem -<5 amadurecimeD.to da 
sociedade na sua utilização. ·· · ; 

Com o modelo recessivo imposto pelo GoVerno, o sistema 
de crédito desm~n!elfl.dO e inviabiliz_ado_pelos juros·estratos
féricos - atravé~_ dp_S t}uais a éqUipé êcánôili.ica rtPge fa~r 
política monetária --e a economia ~J;Hft_ramert~ ?:e9'ôrgani
zada, não se pode pretender uma avaliagao competent~-

A pobreza e a.misériã; Sí~ Pres~~~g~e, S~·..:S~tuidpres, 
excluem cada vez mais parcelas expressivas da população do 
mercado de consu.mo. . _ _ _ L 

Todavia, a cOrtjuntura ~inaliza para: õoVa5 ê 'lniportantes 
lutas: banimento das Cláusulas abusivas dos contratos de com
pra e venda-, soluções urgentes não-leSivà:S é de' natureza defini
tiva para a questão dos consórcios de Y~í~1.ll9~, aut9motores 
e real punição dos crimes de abuso dq poder econômíco. 

Mas a sociedade se organiza e ãvançã: E a exemplo de 
outros países, as associações independe'ntes (de bairro, de 
donas-de-casa etc_. ).tçpdem a ~ssumir ~ J2ÓSÍ~ÕeS de vanguatda 

dos movimentos de transformação social e a conferir a justa 
-diilâtnica às relações econômico_~soclaiS. . _ _ _ __ 

Era o que eu tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem r) 

. . o SR. PRESIDENTE (Magno Bace'Ii!r) _:__ Coni:edo a 
palavra ao nobre SenadoiAUJ:eá Mello. _ _ 

O SR. AUREO MELJ..O ( - AM. - Pronuncia o se
gUinte discurso. Sem reviS:ão_ do- orador.) -_:_:sr., Pre_sjdente, 
Srs. SEnadores, ouvimos, nesta manhã, pronundame:ritõs lin
portantes, manifestações saídas do calor da inteligêftcia e 9-a 
opservação de parlamentares que profligaram problemas que, 
à semelhança de insetosy corroem Q corpo do Brasil e, por 
eles apontados, fazem com que sejam verdadeiros médicos 
a querer transformar em sadia uma terra que ~ acoimada 
e alcançada por toda sorte de parasitas Qu misérias, que mUito 
prejudicam a nossa gente, a nossa_ terra~ Os habitantes_ do 
País. 
·-· O nobre Seriador Oziel Carneiro piofligriü essa -»oç~o 
absurda e demente d~ algumas pessoas que, no Sul do Pals, 
falam em separatismo, justamente os EStãdos mais progres
sistas e mais adiantados, dando a perceber que essa desligação 
~dá barcO PrinCipal ocorre no momento em que as embarcaç_ões 
suplementares se sentem capazes de singrar sozinhas os ocea:-
nospolíticosdosmares_da_vida. _ _ ,--. ___ : ____ _ 
- ,-- Mas, Sr. Presidente, sentimentos de patriofisriiõ·e-ae uni
dade hão de ser, sem dúvida, detectados pelas fórças militares 
'do País, para que não haja figuras Caricát3s tentando _estre
_m~cer justam~nte ~ sua_ up.idade, que é aesperanÇà nüiiór 
de que possamos futuramente ombrear com pafses cõino a 
América do Norte e aqueles que hoje em dia fazem parte 
do Primeiro Mundo. 

Quanto à corrupção, ela é inerente áo_ regime pOlítico 
do homo_ hominis lupus, do homem-lobo do próprio homem, 
na concorrência desenfreada e megalomaníaCa de ·atingir a 
um ponto cada vez maior de conforto excessivo, acarretando 
que o País e o povo venham a se prejudicar em muito. 

As palavras que desejo proferir nestes breves nove mim,l
tos, Sr. Presidente,_)·eferem-se ao problema 'de transporte 
no Amazonas. Quaritas vezes subi a estaS tribunas para me 
_q_ueixar "do tratãmtmt? que estava sendo dado à ENASA -
Empi-esa de Navegação" da Amazónia_ S/ A! No _Qbjet~vo de 
privatizaç~o, aventado pelo Governo Federal, essa empresa 
acaboU e acab~ se con_stituinÇI.o em pJejuíz~ _para os ribeirinhos 
da grande Amazônia, porque se encontra com :S~QS_ ·p.ax~QS 
parados, embora capacitados para o transporte de cargas e 
de passageiros, inutilmente aguardando a privatização que 
não vem nunca e que foi -determinada em decretos e atas 
do POder Executivo, nunca f~VO!"ecidos pelo Poder Legisla-

-~t~Vo~ _ . - · - . · · · 
· 'Lá estão os na-vtos da Amazôma, esperando a oportu~ 

nidade de perlustrar os caminhos dos rios que são, eles, as 
nossas estradas, que estão despovoadas e paradas, esperando 
o trânsito daquelas embarcações que levam passageiros,-pro
dutos alimentícios e trãnsp·o·~a_m ·a indústria, o comércio e 
a agricultura e as benesses destinadã.s aos haóitantes do grande 
Vale Verde. 

Chegaram às minhas mãos, agora, documentos interes
santes. Um ~les é de autoria do Sr. Deputado Gláucio Bentes 
Gonçalves, líder na região de Parintlns, no Baixo Amaz()nas, 
em que S. EXi' obteve a aprovação pelo Plenário da Assembléia 
Legislativa do Amazonas de uma proposição de sua autoria, 
em que S. Ex• fala sobre o modo inexplicável de os navios 
.da Empresa de Navegação da Amazônia deixarem de trafega· 
rem nos nossos. rios para se escangalharem no desuso, no 
porto de Belém, onde se encontra toda a frota dessa empresa, 
num verdadeir? ___ a~}_Il~e aos povos da Amazônia, tão carentes 
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de transporte fluvial e com tanta disponibilidade de rios, o 
que, realmente, torna difíCil de se compreend~r_. vi~Ç>_ que 
não podemos aç:eitar a vergonhosa j_ustifJCãJiva d_e_ que tudo 
não passa da má admin1straçâo a qUe foi submetida aquela 
empresa de navegaç_án_: _ 

0 
_- ;_-__ · _ __ _, _ : · · -• ·' ' 

O Sr. Deputado fala da tnsteza e da revolta com que 
luta em relação a eSse descaso e finaliza pedindo e enfat~do 
que a Eilasa dispõe de vários navios, algun~ com excelente 
conforto, e náo € .Possível que esse rico patrimónío, por_ mero 
descaramento e descaso da atual administração fique se dete
riorando, prejudicando o povo da nossa terra. 

QUerO, Sr. -P-r~siCkmtê, ç6iocar minha palavra de aplauso 
e de solidaried~de a_ iss() _que esse_ Deputado falou e_ pedir 
que o Sr. Ministro da respectiva área, que o Sr. Diretor do 
Depa:rt3mento N~ciomil de Transportes Aquaviãriós, DNTÂ, 
que o. próprio Governo do Amazonas, o próprio GõVéfno 
do Pará se associem, e já que estamos na era da privatização, 
que adquiram a Enasa o mais rápido possível, empreguem 
capitais para que essa empresa possa confiifuar:prestando ser
viço ao povo; p·õrque o povo necessita. O povo é car~nt~; 
a região é vasta e precisa de assisténcia para que progrida. 

O outrO documento a qUe me réli~o é -d_írigido também 
ao $i. Francisco de Paula Magalhães.Gomes, Diretor do D_e
partamento Nacional de Transportes Aquaviários, DNTA, 
firmado_ pelo Sr. Subsecretário de Turismo do Amazonas, 
Silvio MigãlhãeS Barros, em qu~. el~ qá_ci~ncia, inclusive, 
da existência de um navio americano que est"á disposto a tran
sitar na área amazónica com passagéiros·e coin-carga, ajudan
do,_ inclusive, na parte correspondente ao tu~ismo daquela 
área. -

Diz S. S>: .. 

"TemOs Consciéncia da irnportâriciá do turismo, 
principafme-nte do despertar para o turismo ecológico, 
como instrumento altamente eficaz para o deserivOl
vimento dentro do contexto de_crescirnento_desejado 
para o Estado do Amazonas ~ por extensão a toda 
a Região Amazónica, essa é a razão do nosso trabalho." 

Cita, também, a American Canadian Caribto<!d Lme, mna 
das empresas contactadas que se mostrou altam~.:Ju·~ interes
sada, e o seu Presidente, Sr. Luther Brown, este v~.: .. u Br;lsil 
faZendo contatos e análises in loco do projeto. 

Ele se propõe, iniCiãlmente, a colocar um navio ua linha 
Belém- Manaus, durante um ano, em caráter experimental, 
e, nesse período, o seu navio não trocaria o seu registro de 
navegação. Atualmcnte, navega sob a bandeira _americana, 
mas caso o projeto se concretize, gerando resultados positivos, 
essa mudança seria providenciada a partir do segundo ano. 

Para o nosso Estado é de suma importância que, de fato, 
seja Urna realidade esse projeto, não apenas para premiar 
o esforço até agora dispensado, mas, acima· de_ tudo, possi
bilitar ao nosso interior um novo horizonte, urna nova fonte 
de renda. Realmente, estamos numa época· em que Se precisa 
aceleradamente estabelecer o progresso do Norte e do Nor
deste, do Brasil, em que se precisa, honestamente, usar os 
órgãos de que o Governo dispõe, para que esses organismos 
transformem em progresso as regiões brasileiras mais carentes, 
justamente essas mais leais, mais sinceras, máis àpegadaS aó 
patriotismO e que, apesar de tanto sofrimento que elas têm 
na sua textura total, ,e, mantêm com o nosso pavilhão auri
verde, erguido sempre e plantado cm pleno coração. 

:EntãO, Sr. Presidente, estou trazendo ao .conhecimento 
de V. Ex~ _e, ipso facto, através da publicação que se deverá 
fazer no Diário do Congresso Nacional, ao conhecimento do 
Sr. Presidente do DNTA esses fatos, Pedin<:jo que S. S• acelere, 
com- a maior rapidez que lhe for_ possível, as providências 
que se tornam necessárias-para ben-eficiar a Ãmazônia. 

Essa questão do transporte chega a ser uma calamidade, 
chega a ser um fato vergonhoso e clamoroso em t~lação àquela 
área. O Governo falou que iria tentar resOlver esse problema, 
mas, até agora, tem estado_de braços cruzados, deixando as 
águas ·rolarem, enquanto o povo ali fica petrificado, dimi
nuído, ofendido e sofrido, sem que as providências imprescin
díveis ao seu progressO, as providências elementares, básicas, 
de raiz, sejam adotadas para que a região possa progredir 
e permaneCer bein- brasileira. Realmente, a unidade deste 
País se assemelha a urna grande corrente, com diversos elos; 
nenhum deles pode quebrar, porque, se um deles se partir, 
estará_ alienada a destinação a que se prOpõe, a tarefa que 
lhes é inerente e atribuída. 

Concluo, -pOis, Sr. Presidente, fazendo essas considera
ções sobre transporte na Amazónia, sobre o absurdo de se 
manter a Empresa de Navegação da Amazônia S. A., a EN A
SA, com sua frota inteiramente parada, sob a alegação pueril 
de que seus diretores não estariam correspondendO à expecta
tiva, quando, -em realidade, esses diretore·s, ruim com eles, 
pior sem-eles, põfque-ãlguma cOiSa eStavam~ fãZeiido."" · · , -

Agradeço, pois, Sr. Presidente, e concluo as minhas pala
vras reportando-me para, em outra oportunidade, mais falar 
a respeito desses assuntos momentosos, importantes, assuntos 
que, realmente, cheg~m a comover, penetrar o coração dos 
brasileiros, porque eles estão movimentados pela injustiça 
e plantados num sentimento de cegueira, ·que. n·ão se justifica 
neste País e··nessas terras. 

Era o que tinha a dizer, Sr~ Presic;f_er;t~e:. 

DOCUMENTOS A QVESÊ REFERE O SR: 
AUREO MELLO EM SEU PRONUNCIAME;NTO: 

OF. N' 64192-GP 

Exm~ Sr. 
Dr. Aureo Bríngel de Mello 
DD. Senador da República 
Brasilia- Distrito Federal 
DAU!rs. 

Senhor Senador: 

Manaus, 27 de fevereiro de_1992 

Cumpre-me passar às mãos de V. Ex; xerocópia do Re
querimento n9 16, de autoria do Deputado Gláucio Sentes 
Gonçalves, aprovado pelo Plenário deste Poder, na reunião 
do dia 20 de fevereiro do presente_ an9. · 

No ensejo manifesto -a V. Ex~ assinalados protestos de 
apreço e consideração. -Deputado Josué CláudJo de Souza 
Filho, Presidente. 

De modo inexplicável, os navios da Empresa de 
Nave"gação da Amazónia - ENASA - deixaram de 
trafegar nos nossos rios,· para se escàngalharem no de
suso, no porto de Belém, onde se encontra toda frota 
_dessa Empresa, num verdadeiro acinte aos povos da 
Amazónia, tão carentes de transporte fluvial, e com 
tanta disponibilidade de ;rios, o_que torna realmente 
difícil de se cOmpreender, visto qll_e não podemos acei
tar a vergonhosa justificativa de· que ~udo não passa 
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de má adÔún~stração <f@ue foi-submetida aquela_ empre
sa de ,navegação. _ _ ~ -

E com tri_stezae at_é: ço1p. alg_~m_ã_f~y~lta que lamen
tamos _ _o_ porque desse descaso para com-o povo; qUando-
se sabe da inconte;;tável utilidade d_o_tra_nsporte fluvial 
para nossa regíão, ã.inda carente Qe nâvios·, principal
mente para passageir-os, uma vez que os chamados bar
cos-recreios fazem apenas o trecho Manaus/Santarém, 
não chegam até Beléin, num· Verdadeiro retrocesso, 
quando todos se le_mbram qu~ __ qs naviOs da Enasa, 
em tempos atrás, chegavam até Tahatinga, Iquitos e 
Letícia, sempre lotados de passageiros e cargas.- --~-

Não, Senhor Pre_sidente e Senhores Deputados, 
não podemos nos conformar com esS? agressão_ aos 
nossos direitos mais legítimos de cidádãos de· tinia. r~
gião dís'tante dos maiores_ ce.ntros ~conôliti.t:os desre 
País._ A Eilasa dis-põe de vários n3.Vi<:1s, alguns de exée.:: 
lente conforto, e nao é possível que esse riCo patrimô
nio, por mero descaso_e total irresponsabilidad_e, fique 
se detetio;randq no porto de Belém, sob -o olhar-impas
~ve.:. dC,,~i~a- população que não se :cõnforma_-co~ a 
d~s~H ... a'Çãú da _Ena_sa. 

· 'vaiDos reagir, Senhor Pr~sidente ~ Senhoi-es De
putados. ,Vamos nos unir à fOrtê iiderança do Gover
nado~- Gilbc_r.!..Q. Mesttjnhp, __ aos _SerihCire-S Deputados 
e SenaC.ores_do Amazonas, pela reatiVação da Enasa, 
que bem adrni_nis~.rada é fator impOrtantíssimo para 
nossa econom_ia, ?.té porque nossa regíão-'llão dispõe 
de rod<~vja sorno~ pobres de transporte aéreo, e não 
podemos ~os dar ao luxo de deSpreza-i"' uma grande 
.;struturJ. cl~ ba:tc~,~ adequados ao nosso sistema de 
transporte fluvial, como soe ser os -navios da_ Enasa, 
encalhados em frente à magesto_~~ .~Pi tal paraense. 

~ 'Assi~, Senhor Presidente e Senhore§. Dep~tados, 
diante do ~xposto, requeiro à Mesa, na forma regimen
tal, sejà -~t:ncaminhado expediente, com cópia deste, 

,; a() Sênhor Governador do Estado--:- Professor Gilberto 
Mçstrinho, ao Senhor Superintendente da Sudam, ao 
S,enhor Superintendente da Suframa - Dr. Alfredo 
Nasci.mex::to..- e a t~:da representação federal do Amazo
nas, júnta, ao Col]gresso ~acional, para que unidos 
mais uma vetna.defesa êo Amazonas, com a veemência 
arnazónLca e oom a fohça dos argumentOs, possamos 
readquirir~ "Enas'i\. que ;:ão pude ficar estagnada, inser
vível 011 im'prest~~·el, numa hora que todo esforço é 
válido para que a pOlítica de integraç_ão da Amazónia 
seja realrhente urh.:i realidad'!. E o transporte fluvial, 
indubitavelmente~ '~ faP,Jr preponderante dessa inte-
gração. "" - - -

Poder Legi~iativo do Estado do Amazonas, em 
Manaus, 20 de fevereiro de_1992. - Gláucio Bentes 
Gonçalv_es, Dep\J.tatl.o E,~otadual. - -

CARTA EATN!> ~7~1;_2Ptt~ 
Manaus, 19:12-91 

IIm• Sr. 
Dr. Francisco-de Paula Mai'aihães Gomes 
MD. Diretor do Depa'ttaTrt.:nto Nacional de Transportes 
Aquaviários - DNTA :. ' - ~ 

Prezado Senhor, ~ ~ _-· · ', 
Recente. pesquisa, ·::-.prese"r\tada durante a última reunião 

da Organização Mundial a~ Turismo - OMT -; mostrou 
que o "Produto". Turismo Amazónico; ou n·a AID~_zQnia, des
pertava maior interesse, sendo que_ de: forma-rilais específica 

o maior índíce_ d~ procura era para um cruzeiro turístico no 
Rio Amazo"nà.s. ,,;· ' 

Nós,_ da Emamtur, Ja.m~~m _d_etec~"!I!l-O~ ~sse potencial 
e temos ceJ;teza que_seguíndo nessa direção cresceremos cada 
vez lllais, gerando ao_mesm.o·te.mpo novas-opções- de turismo 
regional. -··v ,,-__,· ,, -, · • 

Temo_s conSç;iência :da irilp_ortância do turismo, principal
mente do ·~;.tesper,~ar" paf~ o turismo ecológico, corno instru
mento al~amente: eficaz para ,o desenvolvimento, dentro do 
contexto d~ presÇlmeq.Wt!ese}ado para o Estado do Amazonas 
e [>o"r extenSão à to,da_·~~egiào Amazónica. Essa é a razãO 
do nosso trabalho. · ' :.. , _ -

Atuàlmente, exceto ó§ pavios da Enasã..ciue estão- inati~ 
vos, não dispomos de nenhuma embarcação realizando esse 
tipo de operação· (Cr?zei,i-o _Turístico) de maneira regular e 
com acomodações e equipamentos adequados à expectativa 
do mercado. 

· 'Visando suprir e.sta d~ficiência estamos nos empenhando 
em propiciar uma nova alternativa para oferecer aos nossos 
turistas a possibilidade um contato direto com a natureza, 
cercado de segurança e conforto. 

Através de consulta internacional procuramos contactar 
armadores e/ou companhias que possuíssem navios com as 
caracterfsticas necessári':'s para esse tipO ae navegaÇãO. -

A Arnerican Canadian Caribbean qn:e, u~a daS ernvre
sas contactadas, se mostrou altamente interessada. 

Seu Presidente,_ Sr. Luther H. BloUnt, esteve rio Brasil 
fazendo contatos e análise in loco do projeto. 

Ele se propôs a, iniciãlmente, colocar um dos navios na 
linha Belérr./Manaus durante um ano em caráter experimental. 

Nesse período o seu navio não trocaria o registro_ de 
návegação (atualmente navega sob bandeira _americana). Caso -
o projeto _se _concretíze, gerando resultados positivos;-- essa 
mudança seria providenciada a partir do segundo ano. 

Para o nosso Estado é de sumaifi::J._portânCia que, de fato, 
seja uma realidade esse projetO~ ·não apenas para premiar 
o esforço até agora dispensado, mas acima de tudo possibilitar 
ao nosso interior um novo horizonte, uma nova fonte de renda. 

Sabemos, também, que- nã ·atuallegislação isS"o-·so será 
possível através de uma joint-venture ou de fretamento do 
navio por urna empresa brasileira (em função do atualregis
tro). No entanto. não ternos detalhes técnicos dessa legislação. 

Estamos recorrendo a V. s~, para que nos forneÇa infor
mações e cópias da legislação em vigor, visando orientar a 
referida empresa sobre os requisitos básicos e quais as provi
dências que deverão ser tornadas para iniciar as operat;ões 
regulares do navio na região. -- -

Contamos com o pessoal empenho de V. s~~ no sentido 
de agilizar essas informações, bem como na tramitação da 
documentação necessária para que tudo se concretize. 

Na certeza da vossa valiosa atenção nos subscrevem'üs. 
-Silvio Magalhães Barros II, Presidente. 

EMAMTUR -ÓRGÃO OFICIAL DE TURISMO 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
CARTA EAT N' 35191 -PR 

Exrn<?Sr. 
Senador Aureo Bríngel de Mello 
Anexo II~ Gabinete 40- Senado Federal 
70160- Brasilia!DF 

Prezado Senador, 

Manaus, 25-2-92 

Estamos enviando~ para V. Ex", cópia da correspondência 
enCaminhada ao Minfra, solicitando o parecer daquele órg~o 
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para o problema que ora: nOS preoCupa- a navega:çãó _fluvial, 
em termos turísticos, no trecho Belém-PA/Manaus-AM e, 
por extensão, enf toda a bacia fluvial Amazónica; carta que 
aborda nossa-opinião de forma abrangente. 

Sob o nosso ponto de vista, para o bem de toda Região 
Amazónica, a legislação que estabeleceu as regras para a nave
gação em todo Território Nacional deveria ser mais flexível, 
inclusive os itens que abordam o assunto na ConstituiçãO Fe
deral. 

Na verdade, o excesso de protecionismo que cerca o setor 
é danoso à livre concorrência, ao aprendizado e desenvol
vimento de novas tecnologias, nesta árCa de navegação. 

Talvez seja necessário mobiliZar toda a bancada do Esta
do do Amazonas, no CongressO Nacional, para uma luta supra 
partidária, defender os nossos interesses. Poderemos dizer 
até que essa luta deveria ser de todas as bancadas e de políticos 
da região Amazônicã. -

Temos a possibilidade de trazer o navio-shófemar II (fo
lheto anexo) ao Brasil em nov. 92- para operar cruzeiros no 
Rio Amazonas em taráter experimental durante 1 (um) ano, 
com todo o investimento de risco feito pelo armador. Precisa
mos de vosso apoio e empenho no sentido de obter do DNTA 
a autorização para que esta operação se faça e quais as exigên
cias que devem ser_cumpridas. 

Considerando os prazos elásticos necessários para atender 
a burocracia brasileira, urge um posicionamento com a maior 
brevidade, caso contrário corremos o risco de perder esta 
importante oportunidade. 

Aproveitamos para renovar a V. EJr." protestos de elevada 
estima e consideração. -Sílvio Magalhães Barros II, Subse
cretário de Turismo e- Pfesidente da Emamtur. 

+ 
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-4---IN"TE~Oftl~c;.õa 'tO lUR.LSHO 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de _emendas às 
seguintes matérias, que tramitam em conjunto: 

-Projeto de Lei do Senado n" 173, de 1991, de autoria 
do Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a líberdade 
de imprensa, de opinião e de informação, disciplina a respon
sabilidade dos meios de comunicação, e dá outras providên-cias· - -- - --------- -

'-Projeto de Lei do Senado n" 145. de 1991, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que regula o óireito de resposta 
para os efeitos do inciso V, do art. S~',da Constituição Feâeral; 
e 

-Projeto de Lei do Senado n' 56, de 199"1, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães. que revoga o § 3• do art. 20 
da Lei n" 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. que regula a 
liberdade de manifestação do pensamento e de informação, 
e o inciso II do { 3' do art. 138 do Decreto-Lei n' 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 que instituiu o Código Penal. 

1 

Ao Projeto de Lei do Senado n' 173, de 1991, foram 
apresentadas 26 emendas. 

Ao Projeto de Lei do Senado n" 145, de 1991, foi apresen
tada 1 emenda. 

Ao Projeto de Lei do Senado n' 56, de 1991, não foram 
apresemadas emendas. 

As matérias serão encaminhadas às Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, para exame 
das emendas. 

São as seguintes clS emendas apresentadas aos pro
jetes: 

N'2 

PROJETO DE LEI N• 173/91 

No parágrafo único do art. 1"' substitua-se a fórn.mla

"explorados ou operados por empresas regular .. 
mente constituídas'' 
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pela seguinte:· 

"explorados ou operados por entidades regular
mente constituídas" 

Justificação 

Procede a crítica, notadamente do jurista Walter Cene
viva. Embora a palavra "empresa", em lei da n~tureza do 
presente projeto, possa ser interpretada com amplitude asse
curatória de seu alcance,_ é de boa técnica impedir qualquer 
equívoco. É a finalidade da emenda. _ 

Sala das S.essões, 12 de março de 1992. - Senad~r Josa-
phat Marinho. · · 

N•3 

Substitua-se no parágrafo único do art. 1 ~ o vocábulo 
"empresas" por "entidades e órgãos", passando o dispositivo 
a ter a seguinte redação: -

"Art. 1~ ······-.........--·-··-.-··--.-.---····~-~---~_, .. ,.. .... _ ..... . 
ParágrafO ·único. Para os efeitos aeSta Lei, consiw 

deram-se mei9s de comunicação social as publicações 
periódicas, jorn~is _e. revistas, as transmissões d~ r~dio 
e televisãO, de livre captação-ou PriVativas de assinan
tes, documentários e nOticiários exibidos em cinema, 
os serviços de agência noti:dosa, to-dos os demais servi
ços de informação ao públiCo, tais como-teletexto e. 
outros d~ utilidade geral, desde que explorados ou opew 

· rados por entidades e 6rgãáS regu1a_rmente constituíw 
dos." 

Justificação 

A proposta se origina do entendimento de que todas 
as entidades, ainda que não empresariais, devem integrar o 
sistema. A redação atual exclui entidades que, embora atuanw 
do no ramo de comunicação social, não são emPresas. -

Sâla das Sessõ"es, ;__ Senador Fernando Henrique 
Cardoso. - -

N•4 

No § 1• do art. 2•, .Substituam-se as palavras 
"vendidos ao públiCo" 

pela fórmula: 
''utilizados ~m público" 

Justificação 

A intenção do projeto, como a do sul?stitutivo, não foi, 
evidentemente, a de recusar a aparelhos receptores que não 
tenham sido objeto de compra e venda a força de operarem 
~'transmissão __ pública!'. Mas, para que se evite dúvida, sugew 
re-se a substituição da forma- receptores vendidos ao público 
-por estoutra: utilizad_osem público. Assim, parece, se evita 
equívoco. - ._ 

Sala das Sessões, 12 de março de 1992. - Senador Josa· 
phat Marinho. 

N•S 

Dêwse ao§ 1" do art. 2" do projeto a seguinte redação: 

"Art. 21' ····-···-~~-p----~--~······~~--~--·········· 
§ 1,. Transmissão pública de som e_ imagerri, ·a 

que s.~ refere este artigo, é a difusão por antenas, satéw 
lites ou quaisquer outros meios que pOssam ser capta
dos por aparelhos receptores, com ou sem codificadores 
ou_ conexão atravé~ de cabos." 

Justificação 

O termo "vendidos". é_ d_e_snecesS:ário e até prejudicial 
ao texto, pois deixa ao desabrigo da.lei tránsmissões captadas 
por receptoreS alugados, doados, empréstâdOs' ou consignados 
a outrem. '-

N•6 
Suprima-se o§ 1' do art. 5• do PLS n• 173/91, de autoria 

do eminente Senador Josaphat Marinho. -

__ _ Justificação 
_Os d~litos_cometido~ atra~és, dos meiqs_ '!e ~municação_ 

·-são, fota de dúvida, mais graves do que os perpetrados fofa 
deles, e não somente praticados por meio de matéria_,s pagas. 
Por isso, deve-se punir os culpados, e através de penas constan
tes do Código Penal. 

Sala das Sessões, -Senador Gerson Camata. 
N•7 

Suprima-se o§ 2', do art. 5•, do PLS-173/91, de autoria 
- do Senador Josap~_at Marinho. 

Justificação 
A injúria e a difamação-s~o injúria e difamação em qU:alM 

quer circunstância. A de~ualificaçãó de qualquer -~m_ desses 
delitos, pelo fató -do caluni~do .ou injuriado somente abrir 
processo após uma segunda acusação, não tem senudo a)gum. 
Afinal, um cidadão pode, muito be-m, tomar conhecimento· 
do artigo, em questão, por ocasião da segunda. diVu.lgação. 
Imagine-se um_ jornal do ii_tterior mais longínql}ofazei ·uma 
acusação, considerada injuriosa ou çl.ifam~üória a um Cida4ãQ 
e este só _tomar c_onhecimento disso,· quando ocori"er \l.nia 
divulgação pela segUnda VeZ: - · _ ---~ . · 

Sala das Sessões, __ · _ -:-~&-enado_r ~rSon Ca~_!t~ ~ . _ 
N•S 

Incluawse ao Capítulo I "Da l-iberdade e dos __ MeíOs 'çle 
Comunícação", art. 5"', com o teor seguinte, renumerandowse 
os demais: -

" Art. 5"' Os meios de comunicação social não 
poderão recusar a qualquer pessoa, física ou jurídica, 
a veiculação de publicidade, propaganda e matérias 
pagas, desde que caracteri~adas como tal, ~om_a_identiw 
fic_ação do anunciante,_ ressal"adas aquelas ofensivas 
ao próprio veículO OU de veícUios -que lhe façam concorw 
-rência; e as que afrontem os direitos de cidada!Jia e 
a legislação vigent~." 

Justificação 

Justificawse ·a presente emenda uma vez que, ao longo 
das últimas décadas, se tem, verificado uma injustiça que na 
maibr parte das vezes dirige-se coD.ttã mQvlmentoS populares, 
sociais e mesmo sindicais. · · · ~ 

Essa injustiÇa cbrtSiste na impossibilidade de pUblicação 
de informações ou justificações perante a opinião pública, 
por parte de pessoas ou· entidades envolvidas em polêmicas 
de interesse social, até mesmo quando postulam publicar sua 
versão mediante pagamento. _ . 

Tal discriminação tem origem no entendimento de que 
os __ 6~gãos de comunicação são controladores da circulação 

· de ínforrilações ou da formação de opinião, quando, na reali
dade, conforme o espírito da Constituição Federal, constituem 
agentes mediadores, veículos, meios de informaçãO e de coniu
nicação. 

Sala das Sessões, -Senador Eduardo Suplicy. 

~~---·----------------
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N•9 

No § 39 do art. 69, suprima-se a parte fiilaE-
. "que nãÕ podefâ pleitear indenização por mitro· 

meio." ~ -

Justificação 

A multa prevista no art. 69 , até pela natureza da lei espe
cial, tem caráter penal. Não deve_:ilnpedir, terminantemente, 
indenização por outro meio. - -

É justo que se defenda ao jornalista o direito de·asSmar 
se"inpre. as matérías que pro_~u~, n:z..as_também o de, a seu 
critério, não assiilá-las, em cã...;;o de risco à Stlã segurança pes
s._oal, por exemplo. 
. ~~ J:odavi"a, na maioria ou ql_l~~ totalidade dÕs casos, a 
assinat1;1ra de matériã-ilão é apenas ú.in direito mas também 
um dever do profissiOnal da informação. · 

- Um direito, pois o jornalista é o autor da matéria, reali
zando-a ou elaborando-a de modo subjetivo e pessoal. Cómo 
autor,_ coloca na matéria não apenas o +seu estilo? seu modo 
de fazer, sua personalidade, como também sua _credibilidade 

Sala das Sessões, 12 de março de 1992. -Senador Josa
pbat Marinho. 

_ profissional. 

Acrescente-se ao art. 6", do P,i:S n" 173/91, o seguinte._ 
- T .-=e- '- >-- • " - - - • , 

inciso: · · 

"IV- Omissão deliberada de notícia que cons
titua um fato notório, com o--objetivo de_ prejudicar 
ou promover pessoas, autoridades e/ou empresas." 

Justificação 

POt. inotivoS VáriOs, ria m.ãioria Por iflteresSes íiãO jOrhàlís:
tico's; e. àlgumas v~zes. ferindo a própria ética prof~ssioÍlal~ : ·_ 
6rgãirS- de comunicação sonegam info~ações, em prejufzo 
de seus leitores, ouvintes ou telespectadOres. 

Quando se fala em liberdade de imprensa, exige-se mão
dupla para vê-la exercida e respeitada. -Afinal, os _órgãos de 
comuniéáção têm o direito de informar, mas os seus UsUários· 
-os que compram Um exerriplar de jornal ou revista~ e unl 
aparelho de rádio, ou de TV _,também têm o direito de 
ser informados. O escamoteamento de uma notícia, principal
mente quando com fins duvidosos, é a própria negativa da 
liberdade de imprensa. 

Sala das Sessões, -Senador Gerson Camata. 

N• 11 

Inclua-se ao art. 7,. os seguintes parágrafos·: 

"Art. 7~ A responsabilidade fixada nesta lei ca-
berá: '~ 

§ 4r:> Assiste aos jornalistas o direito de assinar, 
,il;tdivic..lüal Otl coletivamente, as matérias que tenham 
produzido. 

§ Sr:> Excepcionalmente e a seu critério~ "pode o 
jornalista não exercer 6 direito de assinatura, caben
do-lhe recusá-la quando entender que a matéria sofreu 
modificação essenciãl no_ processo da edição, sem que 
a recusa poss'á àciirfêtãf qualquer tipo de sanção por 
parte da empresa. . . _ _ , " 

§ 69 Caso a empresa recuse o direito de assinª---
tura ou modifique essencialmente a matédã; a respon
sabilidade civil e penal recairá sobre o diretor respon~ 
sável pelo veículo, o qual poderá ainda receber multa 
específica, a critério do juiz." 

Justificação 

Justifica-se a presente emenda urD.a vez que, ao coJltrátio 
do que ocorre na_ ma:iõria dos países ciVilizad9s, _no Brasil 
os jornais e demais meios de _comunicação,, enr sua gran_fle 
maioria, não garantem-aos se~-jotnalistas o direito de assinar 
as matériaS que prodUZem. 

A lei brasileira de direitos autorais gar_ant~ aos J,"ep6rteres 
fotográficos direito inalífmável de terem seus nomes publi
cados junto a cada fotografia divulgada. 
- -::.O direito de as.sjnatura d"as matérias,, ora proposto, não 
somente toma os jo_tnalistas mais reSponsáveis, mas tam_bém 
cOnstitui estfinulo à asceflção profissional atiavés do reconhe
cimento público do seu desempenho. 

Sala das Sessões,-, . , . -Senador Ed~ardo Suplicy. 
N•l2 

No iriciso II do ·atr. 8,.. onde se diZ: 

·• ... dec'o'rrer .de informaçã~ ~~e tenha cOfio fonte 
.autoridade pública" 

diga-se: 

" ... decorrer de informação que, proveniente de 
autoridade pública de notória idoneidade, seja usada 
para esclarecimento de fato, ... " 

... ;') 

• • 
1
, ~ustificação 

Condicionado ·a- US6_ da informação· para esclarecimento 
de fato e sendo ela originária de autoridade pública de notória 
idoneidade, parece cJue cessam os receios a· que se· ref~r)r_a~ 
observadores e críticos da proposição em curso. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1992. -:-:- Senador Josa~ 
pbat Marinho. 

N• 13 

No inciso III do art. 89 , suprima-se a cláu~ula: 
"ou de _acesso ao _p_!Íblico" 

Justificação 
A supressão sugerida não deforma o dispositivo e restrin

ge o c_ampo no qual a obtenção "de fato, de imagens e sons" 
pode ser fonte de divulgação sem constituir ''violação à intími
dade, â vida privada e à imagem das pess.oas. Limita-se o 
espaço a "local público". Suprime-se a referência a local de 
"aces~o ao público", por demais indefinida e por isso permis
siva da captação "de foto, de imagens e sons~· em condições 
impróprias e prejudiciais â intimidade e à -imagem das pes
soas", conforme várias ponderações, inclusive em artigo do 
jurista Walter Ceneviva (Folha d< S. Paulo, 4-3-92). 

Sala das Sessões, 12 de março de 1992. -Senador Josa
phat Marinho. 

N•14 

-Inclua-se no § 2" do art. 9o, após a expressão ''df'c:~""'ll
dente" as palavras .. em to grau ou colaterais, quando a ofensa 
for diri_gida a pessoa morta", passan .o o parágrafo a ter a 
seguinte redação: 
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"Art. 10. _ ••.............•....•. , .. , •.• ~···,-·····,-···., ...... 
§ 1"' A ação privada será promovida, d~ntro de 

seis meses, contados a par_tir _da divulgação, mediante
queixa dó ofen<;lid9, ç'lo seurcprese~~ap~ l_~jal, quando 
incapaz, do cônjuge supérstite; ou"do ascendc!ri.te ou 
descendente em l_\> grau, ou colateraís, quando a ofensa 
for dirigida a pe~soa morta." 

Justificação 

Não é compreensível que os ·colaterais sejam--excluídos 
do direito de defender seus mortos. Além disso, estes não 
têm memória, apenas deixam lembrariças, dãí também o rea
juste redacional. 

Sala das S_e:SS_Q~sc, 

Cardoso. 
- Senadôf FernandO Henrique 

-- - .-, . .-,. -' .. 

-----~ 

Acrescente-se. a, o .art. 9? mais um pã.iági:afo com a redaçãp 
seguinte: ' · ' ~ ~ -

"Art. 99 ···········-··•n-- ........ ,~~-•··~-··-•••····~~······--
§ s~ .O .Ministério Público promoverá as aÇões 

de quem, pelos'próprios meios, não posSã fã.zê-lo." 

Justificação 

O texto da emenda ora proposta co~~ta do substitutiV() 
da Comissão de Constituição e Justiça, -onde, por equívoco 
datilográ[ico registrou-se o vocábulo "patrocinar~' em lugar 
de ''promoverá". - _ _ 

Por outro lado, embora a parte possa defender-se e postu
lar em juízo, o Ministério Fúblico não o pode. Por essa razão, 
propõe-se também sejã1p e-sse~rvocábulos_ s_':lbsti~u~do~. ~ornan
do. o.texto, assim., ~onsentãne_9 com.. a}~ação do art. 129 
da nova Carta. · 

Sala das Sessõ_es, - Senaaoi )i'ernaodo Henrique 
Cardoso. 

N'l6 
No caput do art. 10, antes da palavra seryidor, acrescen

te-se: autoridade. 

O acréscimo da palavra autoridade visa a impedir- argu
mento destinado a obstar a pr()va da verdade contra titulares 
de altos cargos públicos. Pode o vocáQulo $e~; sub~~ituído_ por 
outro, porventura mais técnico, desde que a amplitude da 
faculdade legal seja assegurada. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1992. -Senador Josa-
phat Marinho. · · ~ - · 

N• 17 

Substitua-se no § 1"' do art. 12 a expressão "de tril)ta 
dias" por "de dois anos" a contar da data de_ divulgação, 
e suprima-se a parte final a partir de "quando se tratar .. ~n-

" Art. 12. . ...... ··. ·I·•·.-·::.--··-: ... _~~-:-..,-~- • •· ·-;·.··:.· 
§ 1? Os veículos de comul).~(;ações des<;ritos~ no 

art. 1• desta lei são obrigados_ã._giüirdar a gravação 
de seus programas pelo períOdo Íilínimo de_ dois anos, 
a conta~: da data de divulgaç~o. :·, 

Justificação 

O art. 11, anterior ao que pretende modificar, estabelece 
prescrição, em 2 anos, para a ação. Não faz sen~ido que os 
veículos de comunicação guardem por apenas 30 dtas as grava
ções de seus programas. A proposta é de conciliação d~ § 
· "'do art. 12 com o caput do art. 11, p_~_r:_mit_indo_-se contestaçao. 

Além disso, é necessário que se fixe -- como é proposto 
ni emenda- a dafá"iriíCial. -

. N•.18 

-· · Redija-se ·assijll' o i:orneço âo § 3• do art.· Ü: 
"O artigo assinado ;;,;,; part~ de prenQ!)l~ o.u. <;!e 

.apelido de família, com pseudônimo, .. .'~, ,_ ·. 

Justificação 

D acréscímo "parte de pi-e nome ou d~ fipelido de famüia" 
ViSa a completar a "relaçãO a que se refere q parágt:a,fC?, c,op~il.l~O 
<J.(tifício parã hitpedir à identificãçãc:>de a~t9r. At~n_Q.e .fl.~P1e,D:-
da a observação feit_a ria i_inprertsa: · - -- -- · . - •. 

Sala das Ses8Ões, 12 de março de l99Z. ·_;_ Senal!or Jdsa· 
phat Marinho. · · ' ' · ' · 

. . . 
Inclua-se, onde couber, o seguinte-artigo: 

~ _ .. ::- r: · · . . .••. , . --. • • • , • •, "" •--: r_, ' 
"Art: Jornalistas~ radialistas. artistas ou qp.al~

quer outros profissionais, obrigàdos· por contra,to à 
prestação de serviçÓS~ ou··-a veiCula"ção 'de- se\( Dome 
ou imagem, poderão recusar a prestação e a :veiêUlàÇão· 
referidas se contrárias. ao Código de Ética I'rofissional 
e ao interesse pUblico. 

Parágrafo único .. _Não sendo aceita a recusa, po
derá o profissional requerer ã -resCiSãO contratual, fa
zendo jus aos direitos equivalentes à dispensa sem justa 
causa." , · 

J ustificàÇ3o · 

- T:hiril~Se de~ iiltioauiii- -nCi prese~te. Projeto de Lei. a-Cha
mada cláusula de .consciêp.'ciâ_ .. -O- dispõsi~VO é _pertinente e 
democrático. _ · .. _ · : . : __ . . . .-- --.- . _ 

Brasília, 12 de março de 1992. - SenadorMansueto de 
Lavor. 

- N• 20 

Inclua-se onde couber: 

"Art. 'Todos são le"gitim'adOs ã propor retificação 
ou resposta a informaÇão, noticiário ·ou propãgàitda 
qUe contenha falsida9e promocional ou falSidade difu
sa,"não nominativa, sobre fatos de interesse-pftPlico." 

Justificação 

Como todOs $abem, a lei atual não é apenas uma lei 
que liinita a liberdade de informação! mas é ~mbém uma 
lei _.que, por o~tro lado, pennite a distorção de infonnação, 
pois não chega a responsabilizar em muitos aspectos essenciais 
a atuaç;io das. empresas jornalísticas, seja na imprensa, no 
rádio'Ou iia teleVis"ão. · -· ·-- -· - - .-_-" o·-

Queremos nos referir, em especial, à questão da,s f~lsas 
informações, às vezes disseminadas para milhões e niilhões 
de pessoas, mas sempre de uma maneira que não permite 
defesa para a população. Trata-se do que se convencionou 
chamar de falsidade promocional ou difusa. 

. . 

Como se sabe, quando um-jornalista ou um serviço infor
mativo, por erro ou mesmo má·:_fé, leva,nta falsidade contra 
uma pessoa ou uma instit\l.ição, esta pessoa ou instituição 
tem o direito de se defender, extraj~~is_i~lmente ou a~r~wés 
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da Justiça. É de nossa tradição jui'ídica (Jue apenas o ofendido 
pode se defender. - --- ' ' - · ' 

Mas quando a falsidade_ é à favor de alguém, embora 
milhares ou milhões de pessoas estejam s~ndo iludidas e, por
tanto, ofendidas em Sua· boa fé, nãO Q~f.p.as.JeiS atllah- uma 
m.aneira'de défenàê-las. . . . 

Às vezes' este tipo de falsidade é relativa à atuação de 
personagem da vida pública, e é financiada com reCursos públi
cos, abordando questões de interesse público. 

Como realizar o financiariientÓ de táis ffiã"téri:~ não é 
proibido por lei .• POdendo qualquer pessd'a se erornover desta 
m.a;n;e4-fl: e como .a·. lei não prevê reméãi_o_-p~p-ést~ tiPo 4e' 
falsidade, queremos _i?_i'OPC!_!:_ que_ ~- '}qY,~_le'j_ ·_(f_a_ fn_(OI:mação 
contenha dispositivo-para- corrigir _esse tipo de_ co_isa: · - · 

• • . • ' - . ' ' 'j..• ~ - -

Portanto, o que propotnos é dispositivo qUe ga,rçmta a 
qualquer pessoa o dire_itç_ de utilizar o (t,1ecan1smo legal do 
direito de resposta para repor a verdade:_e.m tOdOs os casos 
de mentira promocional. Que esse meslno díreHo:seja ta~bém 
conferido a todas as pessoas nos casos de m~J;nira difusa, 
não ,n,ominativa, isto é, aquele tipo de falsid3.cle que não ofende 
a,pe.ssoas_determinadas.,. , , • ·. . . ·~~ .. 

. , -~àla das Sessõe~, :n de março c(e.1992-:,-l- Senador Almir 
Gab~~l' ' ' . T ' • ' ·- • r • • • '_, ~ ~1' ·~~ ~ ·' . . . '· 

-"''"N•21 

lnclua~se onde couber: 
,-_ 

"Art. Os jornais e demais periÓdi,çó~ e as ernis~ 
.s-oras de rádio e televisão de qualquer típQ ou freqüên
cia mantérão um conselho editorial destinado a pronun
ciar-se sobre o exercício profissional dOs j~m_alistas e 
sobre as atividades informa~ivas. 

§ 19 O conselho editorial_ será um para cada veí
. Culo, corripetindo--lhe planejar' determinar" á execução, 
· avaliare controlar as atlvidade'sinf'onnatiVaS-ein função 
da relação do veículo com o seu públicct:' -"· 

' . 
§ 2~> O conselho editorial será composto de igual 

número de representante da categoria profissional, da 
direção da empresa, e da sociedade, com composição 
mínima de 3 (três) membros e máximo de 9 (nove) 

.. membros, segundo o_ número de jornalistas emprega-
" dos, _ ___ - - ------ - - - - - . 
· . · § 3~' os·.itteiitbros-dQ:c;Orisélho e<litoriàl terão um 
, .in.a'nCtato de 2 (dois) anos, durante o qual não pOderão 
ser desviados ou afastados de seus_cargos· ou funções. 

§ 4• O conselho editorial será implantado em até 
90 (noventa) dias após a publicação desta lei." 

Justificação 

O ideal seria_ gue deste ConSelho pudessem participar, 
cOmp·.:mdO-o, não ·apenas representantes dos jornalistas profis
sionais e representantes da direção da empresa, mas também 
representantes da_própria sociedade"_ ci~il, iiid~cados pelos pro~ 
fis·si<fn·ais· e pelas f!iri.presas. -· 
' - O Cons~lho -~~PrOnunCiará so~fe a lin,ha editÚrialr. de 

veículo, isto-e; sua relação com o público aol qual oo veíc,ulo 
se dirige. Mas se pronunciará, também, sobre todas as qu.es~. 
tões relacionadas. ç_o_m. ~s ativiçlades _in.formativas. -

Desde Uns anOs para cá, as atividades informativas, o. 
jornalismo propriamente dito, vem se confundindo de tal mo
do com outros tipos de atividades (publicidade, pro_pagang~;: 
~e.I-~ç,õ~~ públicas, m~r~eting e o_utras práticas de persu~são),_· 
que seria necessário também o Conselho Editorial se d~~tinai 
à preservação e ao desenvolvimento do jornalismo do país. 

Para serem realizadas a contento estas funçóe L1_. imp0r~ 
tarites, -será necessária: uma estreita colaboração entre os seto
res da emprésa responsáveis pelos investimentos e os setores 
responsáveis e tecnicamente capacitados, que são os do j~r~a~ _ 
lism.o profissioUaL· Uma cooperação adminh;trãtiva e prodp~ 
tiva entre, diga'mos, o .. capital e o trabalho, se~ esquecer a 
especificidade da ativid~de informativa e sua responsabilidade 
social, onde os profissionais assumem um papel da maior im- -
p'Ortâncfa" para a empresa e a soéieãade.-

Sala das Sessões, 11 de março de 1992. -Senador Almir 
Gabriel. · 

>-; 

' '\t' 

Inclua-se onde,·cou?er: 
""Art:, Qs veículos de radiodifusão e teievi

são de qualque;r..tiÍlo ou freqüêrici3 e Os de inforffiação 
impressa 111anreTãó, a partir de 90 (noventa) dias da 
publicaçáO dest'.i 1e'i, um serviço de atendimento ao 
público destinado a receber sugestões, reclamações, 
pedidos de retificação, ?Qlicitaç_ões de retifi_cação e res~ 
posta. --

§ 19 o·. seri'fço de atendimento ao público terá 
um responsáverenca:rregado de avaliar as matérias refe
ridas neste artig<.f~· (ncaminhando~as à direção da em
presa, com parece:r:. sobre seu mérito, e de dirigir aos 
solicitantes as rei,e9stas da direção. . -

§ 2Q o-l;t!SpOrisável pelO serviço de ãtendimento 
ao público dispor~ de uma coluna semanal nos veículos 
impi-essos oU de um progama semanal de no mínimo 
10 (dez) minutos em emissoras de radiodifusão e televi~ 
são, para comentários e respostas ao público." 

Há mais de dez anos os jornalistas brasileiros têm defen- . . ~ ~c. Justificação 
dido ~m seus congressos· e semináriOs n3.Cíoriã.is-~t·estãdUais Com a aplicaçãO-t'tiest.a norma se beneficiarão todas as 
a implantação de um Conselho Editorial _em c:;ada veículo de -c~ partes envolvidas no processo informativo, em e·spedãl as 
comunicação que preste serviçoS inforniatlvêiS ãii.púbíicO. empresas de informação, que serão grandem_ente auxiliadas 

E -alguns jornais - mãs nãO as emissor~s _de rádio ou e~_-~!:as. relações coni-ó público. O serviço .de .atendir;nento 
de televisão têm conselhos editoriais, dos- quais, etp. .geral, a~ publico tr~balhar~ !)emp.re sobre o ma_ten~I Já publicado, 
quase não participam JOrnalistas profissionais, tão apenas· os nao J?Odendo mterfenr prevtamente na pro~uçao nem na auto-
empresários ou seus representantes. nomta da empresa, que deve permanecer mtocável. 

QUeremos-defender a idéia de que a futura lei" da infor~ A emenda em tela, caso transformada em norma jurídica, 
mação (lei de imprensa) deste país traga um dispositivo·estabe~ reduzirá substancialmente a quantidade de ajuizamento de 
tecendo que todo ve(colo de comunicaç~o que preSte servi~os ações que vém sendo propostas, eis que, adotados os meca
informativos ao público seja obrigado a mstalar um Conselho nismos nela previstos, cessa o objeto do procedimento judicial. 
'Editorial. É a nossa justificaÇão, que esperamos seja acOlhida. 



926 ,Sábado 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) Março de 1992 

N• 23 

Inclua-se onde co~bçr.: · 
, , . 

. ':Art. Na produção e veiculação~ de material jorna..: 
hsttco, os veículos de comunicação sOcial obserVadio ·a 
pluralidade de versões em matéria c:or1troVúsa · oúViitdó 
as partes envolvidas. em. polêmica, s-obre oSTatos'cte 3.tuali
dade e interesse público. 

Parágrafo ún_ic9. · _A parte- que trver relevafl.te en-vOt
vime?t<: em fatos n_otiCI<idõs e Se seritif piCjUdicada com 
a omtssao po_derá req~eret ao veículo o imediato registro 
de sua pos1çao." - - --- _ 

' ' - -· - ~. - --

Justificação 

A: norma benefiti~ ~formação da opi~i~o púbticit, de's~Sti
muland.o as distoiçõeS resultantes de ver~_es parciais e uníla~e
rais, poQe.ndo concorre~ para a constiUç-ãq ~da cid~qan~a, ~lfl. 
face do esclarecimento que possibilita. :AQim.als, contribuirá 
para o fortalecimento do pluralismo deffiOCrátiCo e tarribém 
para a credibilidade dos veículos. ~~sta Sálí~:ntar qtie· a própíia 
Associação Naciom~.J de Jornais (ANJ),_ no fíriãl do II Encontro 
Nacional, realizado em novembr6 último .. aProv~õu 0: ·s.e·:u.Códi
go de Ética, comprometendo-se a cumprir; dentre outros p·re
ceitos, o de ''assegurar o acesso de seus ~eitores às dif~rentes 
versões dos fatos e às. 'diversas ten9ênciás -de opinião da socie-
dade". · · · 

. É a nossa jus~ficação, .que· esperamos seja acolhi,da pelos 
emmentes pares. 

Sala das Sessões·, - SenadOr' MaiuiciO Corrêa. 
-. '. - . . 

N• 24 

Inclua-se onde couber: 

"Art .. ~ .. O.syeícJ.Ilos de comunicaç_ão deverão :dar PubÜ-· 
cidade a ocorrênc;as (alienação ciu iriliiSferênda· d~ ·.ações 
Ç>U quotas societárias, bem colno Pn:>rV.essàs de áliéria·ção 
ou oneração de participações sóc~t~~ª"s) que· ertv'olvam 
10% ou mais,do capital. Também setáóbrigatqria a publi
cação anual de bal~nço de receitas~e .despesas. E;ssa publi
cação deverá conter a relação de iodOS õS sócios· da empre-
sa." - ·;:: • 

Justificação 

As empresas de comunicação têm' õ.n:tà natureza pública, 
o que impõe publicidade e transparêhti"a 1 d3s suas ·contas e 
dos seus proprietárioS: ·-· . 

Sala das Sessões, '12 de março de 1992:- Nelson Wedekin 
. . ' . ' ; . . . . : 

N• 25 

Inclua-se onde couber: 

"Art .... OS fueíos de comunic:aJJ~Ó social, a título de 
pena moral e ~em prejuízo das d~ma~s sanções previstas 
nesta lei, publicarão relato preciso. das penas a que te
nham sido condenados. 

§ 1~ A pUblicação de que tr~ia :esté ·artigo Será feita 
na primeira página dos veículos imP,Í!.!-ssos ou na abertura 
dos programas informativos das,eqt~ssoras de· _rádio ou 
televisão em até t.r~s dia~ _da data. ~pós a publicação da 
sentença judicial.'' · - · 

Justificação 

Todos queremos e defendemos a Itb~rda9e de imprensa. 
E todos somos contrários aos seus eventuais abusos. O aitigo 

pro~õe uma sanção a mais, de natureza moral, e que a nosso 
juíz-o é exatamente inibidora de abusos. · 

Sala das Sessões, 12 de. março de 1992. :..C. Nelson We-' 
dekin. · 

~·~ .. 
. Acrescente-se .onde .couber: 

·. "Art .... Não poderá o fequererité, a: pré~e"xtó ae J)rddu
Zlr a prova da verdade, aduzir do<..umento, testemunha, 

. revelar fa,to, pessoa ou situação sem estrita pertinência 
com o obJeto da "'ção. 

_ _ . § 1~ .O jtJiz determinar·á- ~ exclusão dos ·fíutos'.de 
'tdcta·matéfiâ imPértinent"e. · ·· · ·'-~·. ·. · ' · · · ·. ·, . .-

§ 29 O descump.rirnento do que. estabetece:ô.cSpllt 
de~t~ a!tigo co~stituirá agravante ao clj~$! principal. 

§ 39 A divulgação de documento, test.e;munho, f~
tos ou situã:Ções que não tenham pe.rfiilênCia cOm á prova 
da verdade estará sujeita às DI?Til1<is P~I!-ais preVistas nesta 
lei." 

Justificação 

·· A·presente subemenda tem por fim"e'Vitár abusos, quanto 
à vida privada do cidadão, na produçã·o da prova da verdade. 
Então não pode ultrapassar o objeto da ação e transformar-se 
numa devassa n.a .vida íntima do o>ft!ndido~ autor da asão. 
O abusó da exce~ão da verdade eStará sujéitó às nofrrià·s p'ehais 
comuns. . · · -
. ·sala das Sessões, 11 de março de_.1992. ;- S~nador Ro-

oaldoAragão. _ , . . · ,·, ...... ' · 

.'N•27' 

Inclua-se, no .CapítUlo I -·na Lib.erdad.e. e dos ·Meios 
de Co~unicaÇ~c;> •. -o .SUbstitufiYO·do·senadc?r José FogàÇa ·a.oS · 

, . PLC n• 56, 14~ e 17~ •. de 1991, o· seguínte àrtigb: 

"Art. Os meios de· comunicação social não podem 
ser, direta ou indiretamente, objeto de monopólio ou 
oligop6lio, sendo vedada a multimídia. 
, § 1~ Carit~tetizã-se d'oligopóiiO quando um(). nles
ma empresa ou grupo contrólado_r concentre, no te.rritQrlo 
nacion:31, ~Ilf .região, Estado~ Distrito Federal ou Territó
rio, mais .de 30% (trín~a por Cento)" da difusão da coinuni
cação social reali.zada por qufilq"uer uma das c3.te~<;>rlas 
de impreSsos (periódicos informativ9s), de _radiO?~f!J.sã;o 
sonora (rádio) e de radiOdifUsão de sons e imageq.s ( televi
s.ão) de qualquer tipo ou freqUência . 

§ 29 Caracteriza-se igualmente o oligopólio quando 
a concentração descrita no parágrafo anterior se dá .. atra
vés da soma. de serviços mantidos por meio de duas ou 
três daS categorias de impressos informativps, rádiÓ e 
televisão ... · . . . . . ---·· ' .. 

§ .39 .Caracteriza-se a multilní4ia pela_ concentração 
em uma mesma empresa ou grUpo controlador d·e veículos 
de imprensa, rádio ou televisão de qualquer tipo ou"fre
qüê'ncla, em um mesmo Estado, Distrit<:>Federal ou Terri
tórió. · 

§ 4~ Ouvido o Conselho de Comunícaçãó~SbCial, 
o Congresso Nacional decretará normas para a iiSOíi.lç"ãO 
de situações de monopólio e oligopólio de radiodifusão 
no âmbito dos Municípios. . · 
···--· § s~ ~É concedido o prazo de três anos. para que 
se regularizem as sociedades que n·ão atendam presente 
mente às -exigências desta le~. 
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§ 6~ É. vedada, -~ob. Pena d~ n~lidade 'ª'bsoluta, a 
aquisição, o arrenáantentO ou qualquer .. outro.tipo de
operação pela qQal uma mesma emprc~ª 'ou-giii_pó contro
lador atinja: a situação de monopólio, oiigcipólio ou multi-
mídia. -_ _ -"~ , 

§ 7" Nenhuma pessoa física ou JUrídiCa ou grupo 
controlador poderá participar de mái~:.de uma empresa 
ou (undaçãQ cqQcessi'qnária de emissoiá_~~ .rádio ou tele
visão repetidora do Sistema Nacional de Tel~educação, 
con-c-edendo-se_o prazo de 1 (um) a~o para que se regula
rizem as situações Que não atendam P.r~sente111e~te a este 
dispC!sitivo:" , . -. , . . -o " - ~ 
Sala das ·comissões, 11 de'·inarço de 1.992 .. -~ S~nador 

José P~ulo Bisol, . , , Ni :iS , , . - '.' . . . . ' . '.- " 
Dê:se ,às alínea> a e b, do § 6• •: d~ .,'li". 1 ', ?o _PLS n' 

145/91, a segumte redação: ·. · · . , 
1•a) de Cr$SOÓ.OOÓ,OO ·(quinhen;os .;,ii cr~.;,iros) por 

dia de atraso na publicação, nos casos de jornal e agências 
de notícias;-e fio de emissora de radiodifusão, se o progra
ma for diário; 

b) Cr$500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) por dia 
de intervalo entre as edições.ou programas, ·no-·caso de 
impresso ou programa não diário." · 

Justificação · 

AO eStipular uma P~na de multa co~ ~~lo! i~risório; ~onio 
se observa na redação originai, o presente projeto iriceniiv~ · 
-senão a ofensa - pelo menos a dúvida sobre o ofendido. 
Afinal, por ser de pequena monta, a quantia em questão 
pode provocar, por interesse do ofensor, me::;mo com o risco 
da multa aumentada, uma demora'dclíberada na publicação 
ou trar:t!!missão da resposta ou_reUficaçáo. É que, às vezes, 
é mai~ ,interessante, em te imoS psi~ológi_c~~. deS_iJeridel- r~CurM 
sos com 6 pàgámento• dé u·~a -lll;Ulta· ~ais ~levada,_ ta.n.tas 
são as dúvidas que issO - no caso· o atraso na explicação 
-pode gerar perante a opinião pública. 

Sala das Sessões, -Senador Gerson Cania'ta. 

O,SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)--' Na presente 
sessão terminou o prazo pára· aprése'ntaç"áo de emendas às 
seguintes matérias: · ' _ · 

-.:..projeto de Lei d~'Seri~dô no 280,,de 1991, de autoria 
do Senador Odacir Sóares, que dispõe sobre a criação ·e o 
lançamentO do selo comemorativo dos.160 anos da fotografia 
no Brasil e dá outras providências; e · _ · _ · _ · ·_ 

-Projeto de Lei do Senado n' 281, de 199!', de autoria 
do Senador Odacir Soares, qtie dispõe sobre a criação do 
.. Dia Nacional do Fotógrafo", oficializa no Brasil o "Dia Mun
dial da Fotografia" e dá outras providências. 

Aos ·projetos não foraffi Oferecidas emendas; 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportU

namente. 

O SR, PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Nada mas ha
vendo a tra~ar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, desig
nando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 24, DE 1983 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 24, de 1983 (n' 6183, na Câmara dos Deputados), 

que aprova a correção do art. XV, alínea b, do Acordo RelaM 
tive à Organização Internacional de Telecomunicações por 
Satélite (INTELSAT), assinado pelo Brasil em Washington, 
a 20 .de. agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo 
n~ 87, de 5 de dezembro de 1972-; e-promulgado pelo Decreto 
ri" 74,130, de 28 de maio de 1974, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~ 7 e 8, de 1992, 
das Comissões 

- de Relações Exteriores; e 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-2--· 

PROPOSTA·;DE EMENDA À 
CONSTITlJIÇÃO, :N• 21, DE 1991 

. Discussão, em primeirO tu;no;~ da P~roposta de Emenda 
n" 21, d6 1991, de autoria-. do ::.t:.nador Ronan Tito e- óuti'os 
Seóhores seitadores, ·Ctúe-~suprime çlo ari. '155, item X

1 
'da 

Constituição da Repúblicà Federati-,•a do Brâ.sil, a alírl~a· b. 
(3~ Sessão de discussão.) ' ' · 

O SR, PRESIDENTE (Magno Bacdar)- Está encerr~da 
a sessão.. ~ · · 

(Levanta-se a -sesSão às 13 horas e l.Ó minutos.) 
-.- ' - ,-. ' 

ATOS DO PRESI!:IENtE 
~''-', ,, 

ATO DO-PRESIDENTE N• 75, OE 1992 

O Presidente do, ~~qado Federal, no lÍ::.o de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com- a 
delegação de competência qu~ lhe foi _outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n'-' 2, de 1973, e tc_udo em vista o que 
consta dos Processos n9~ 18.861/91-1 e 19.8S2191M2 resolve tor
nar sem efeito a nomeação da Senhora NEÍDE ALVES DIAS 
DE SORDI para o -c'argÕ de Anal!sta Legislati.yo - Área 
de BibliOteconomia, Classe 3\ Padrão I, Co ,Juà'dro Perma-
nente' do Senado Fede"ràl. ~ . , 

Senado Federal, 13 de março de 1992 ... .;.. St:':•fador Mauro 
Benevi<Jes, "Presidente do Senado Federal. · 

ATO DO PRESIDENTE N• 76, DE I9!:l 

O Presidente do Senado Federah, no uso de suas atribui
ções :r;egimentais e reg'-;1-lamentares. em conformidade com ;r . 
delegação de compet~ncia que lhe foi outorgada_ peio. Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e tehdo em visth (~-t}lle 
consta dos Processos n•~ 18.86JI91·1 e 19.882191-2 resotve il~
mear a Senhora ELA!NE RICEVICH BASTOS DE OLI
\'EIRA para o cargo de Anali::;ta Legislativo - Área ck B~~
blioteconomia, Classe 3~, Padr2.o I, do'Quaçlro de PesSô~l 
do Senado Federal, em virtude de aprovação '-lm con.::ur~o 
público homologado p~lo Ato da Comissão Difetora n" 33, 
de 9 de novembro de 1989, publicado no DCN, Seção II, 
de 11 de novembro de 1989, e prorrogado por dec:.são da ~ 
Comissão Díretora no Processo n9 15.783/91-0. em sua 17~
reunião ordinária, reã.lizada em 28-11M1991 e publicada no 
DCN, Seção II, de 30:11-91. . 

Senado Federal, 13 -de março de 1992. -Senador MR~-ro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• í'7, DE 1992 
O Presidente do Sena,do Federal, no :.ISO de suas atribui

ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a> 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Atq 

.,; 
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da Co_miS:S:ão Diretora n9 2, de_1973, re-solVe nomear FLAVIO 
ANTONIO DA SILVA MA TIOS e SANDRA MARIA DE 
F.--MATTOS para o -Cargo de-AnaliSta.Legislatiyo --Área 
de Comunicação Socia1, Classe 3~, Padrão I, do Quadro de 
Pe-ssoal do Senado Fedéra.I --Parte Permanente, em virtude 
de-aprovação em concurso público, boinologado pelo Ato 
da Comissão Diretora n!'33, de 9 de no_vembro de 1989, publi~ 

c-ado no DCN, Seção II, de 11 de novembro de 1989, e apro
vado por -decisão da Comiss·ão Oiretora· hO Processo n~ 
14.022/91-5, em sua 14~ reuq.ião ordiná~ia, realizada em 26 
de setembro de 1991, e publicada n6 DCN, Seção II, de 
3-10-1991. . . 

Senado Federal, 13 de março de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 


